
Správce osobních údajů: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Předání do třetích zemí Doba zpracování

vedení evidence členské základny 

včetně údajů nezbytných pro provoz 

spolku a komunikaci se členy, plnění 

povinností správce jakožto 

sportovního zařízení

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – 

splnění právní povinnosti 

správce vyplývající ze členství 

ve spolku

jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště, přechodné bydliště a 

státní občanství (u cizinců), 

sportovní výsledky, potvrzení o 

zdravotní způsobilosti ke sportu, 

email, telefonní číslo, číslo licence 

FIG

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ), národní 

sportovní svazy, jehož je spolek 

členem, příslušné Okresní sdružení 

České unie sportu, SCS ČUS, výkonný 

výbor České unie sportu, oprávněné 

orgány veřejné správy, organizátoři 

soutěží, poskytovatelé služeb 

(ubytování, stravování apod.)

v případě dobrovolné 

účasti člena na 

mezinárodní soutěži 

(registrace závodníka)

po dobu trvání členství a 15 let 

po jeho ukončení

evidence členů pro účely financování 

z veřejného rozpočtu

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

zvláštní zájem správce 

spočívající v zajištění 

financování sportovně 

vzdělávacích činnosti jako 

veřejně prospěšné činnosti 

správce 

jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště, přechodné bydliště a 

státní občanství (u cizinců), doba 

zahájení a ukončení činnosti, 

rodné číslo, účast na soutěžích, 

sportovní výsledky

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ), 

poskytovatel dotace či jiných 

finančních prostředků

ne po dobu trvání členství a 15 let 

po jeho ukončení

evidence členů pro účely  Rejstříku 

sportovních organizací, sportovců, 

trenérů a sportovních zařízení, který 

vede MŠMT

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – 

zákonný důvod zpracování (§ 3e 

zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu)

jméno, příjmení, rodné číslo, 

místo pobytu, státní občanství. 

doba zahájení a ukončení 

činnosti, sportovní zařízení, v níž 

je vykonávána sportovní činnosti

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ), MŠMT

ne po dobu trvání členství

evidence údajů nutných pro vyřízení 

pojištění člena a přesnější identifikaci 

v organizaci správce a ČUS

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – 

Souhlas se zpracováním OÚ

jméno, příjmení, rodné číslo, 

datum narození, bydliště, 

přechodné bydliště a státní 

občanství

nezveřejňuje se zpracovatelé osobních údajů 

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ), příslušný 

sportovní svaz, příslušné Okresní 

sdružení České unie sportu, SCS ČUS, 

výkonný výbor České unie sportu, 

oprávněné orgány veřejné správy, 

pojišťovny

ne po dobu trvání členství

propagace správce a jeho aktivit čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – 

Souhlas se zpracováním OÚ

jméno, příjmení, klub,  fotografie, 

audiovizuální záznamy, sportovní 

výsledky

Osobní údaje se zveřejňují v prostorách 

správce, na webových stránkách správce, na 

profilu správce na sociálních sítích, v 

propagačních materiálech správce a jiným 

přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k 

zásahu do soukromí a práv subjektu osobních 

údajů. 

zpracovatelé osobních údajů  

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ) 

ne po dobu 15 let, dále jsou osobní 

údaje uchovány výhradně pro 

účely archivnictví 

vedení historických záznamů a 

kroniky správce

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

zvláštní zájem správce 

spočívající zaznamenání 

významných událostí a úspěchů 

správce a jeho členů pro účely 

historické a archivní

jméno, příjmení, klub,  fotografie, 

audiovizuální záznamy, sportovní 

úspěchy (údaje se zvláštním 

významem pro správce)

Osobní údaje se zveřejňují v historických 

dokumentech správce, v publikacích 

zaměřených na historii správce, včetně 

zveřejnění na webových stránkách správce, 

profilech správce na sociálních sítích a jiným 

přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k 

zásahu do soukromí a práv subjektu osobních 

údajů.

zpracovatelé osobních údajů  

(poskytovatelé služeb, při kterých 

dochází ke zpracování OÚ) 

ne po dobu existence správce

účastníci soutěží 

pořádání soutěží čl. 6 odst. 1 písm. b) – splnění 

smlouvy (organizace veřejné 

soutěže)

jméno, příjmení,klub, trenér, 

datum narození, informace o 

průběhu soutěže, umístění 

osobní údaje (jméno, příjmení, věková 

kategorie, klub, umístění) se zveřejňují na 

webových stránkách správce v rámci informací 

o výsledku soutěže

organizátoři vyšších úrovní soutěží 

(pokud se jedná o soutěž rozdělenou 

na oblastní kola), zpracovatelé 

osobních údajů (poskytovatelé služeb, 

při kterých dochází ke zpracování OÚ) 

ne po dobu trvání soutěže, dále 

uloženo po dobu archivačních 

lhůt

Informace o zpracování osobních údajů

Český svaz moderní gymnastiky, z.s., IČ 005 40 480, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 551

 Mgr. Alena Straubová, advokátka, email: office@akstraubova.cz, tel.: 541 556 155

členové spolku

Subjekt osobních údajů má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že 

zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracování osobních údajů je kdykoliv odvolatelný. 


