INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ
•

•

•
•

Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen "správci") jsou SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Kamenec, Kamenec u Poličky 90, 572 01 Kamenec u Poličky,
identifikační číslo: 64210715 (dále jen "SDH Kamenec") a spolek Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, IČ: 00442739, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
2096 (dále jen "SH ČMS").
Kontaktní údaje SDH Kamenec jsou následující: adresa pro doručování Kamenec u
Poličky 90, 572 01 Kamenec u Poličky, adresa elektronické pošty psvab@seznam.cz,
telefon 603 874 922. Kontaktní údaje SH ČMS jsou následující: adresa pro
doručování Římská 45, 121 07 Praha 2, adresa elektronické pošty kancelar@dh.cz,
telefon 222 119 504.
Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaším kontaktním místem je SDH Kamenec.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:
• evidence Vašeho členství, účasti na sportovním soutěžích, závodech a související
evidence v rámci SH ČMS, včetně vedení uživatelských účtů v rámci webových
portálů SDH Kamenec a SH ČMS, možnosti Vás kontaktovat, potřeby Vaší
identifikace při přihlašování Vaší účasti v závodech a soutěžích, vstupu do
střežených prostor (zejména vyhrazených sportovišť) a dále včetně evidence a
vyhodnocování Vaší sportovní výkonosti; a
• evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na
sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž právním základem
tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení; a
• kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny
v příloze č. 1.
• ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 nařízení.
OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY
•

Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na
sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných
zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé
závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se
statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito
subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti
(a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací
nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení

databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace
účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o
průběhu sportovních klání.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•

•

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti ve
sportovních soutěžích budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z
Vašeho členského vztahu ke SH ČMS, a dále po dobu nutnou pro účely archivování
podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních
výsledků budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po
dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•

•

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být subjekty - pořadatelé jednotlivých
závodů a soutěží, trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí
působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty
zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány
veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský
výbor.
Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních
výsledků mohou být zveřejněny.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
•

•

•

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k
Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je
však nutným požadavkem pro členství a pro plnění cílů SH ČMS. Bez poskytnutí
Vašich osobních údajů není možné se stát členem SH ČMS a učastnit se soutěží a
závodů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný
správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na
Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních
údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních
údajů můžete odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce
psvab@seznam.cz.

PŘÍLOHA č. 1 - Kategorie osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely
Pro účely evidence Vašeho členství či účasti ve sportovních soutěžích a
závodech mohou být zpracovávány následující osobní údaje - evidenční číslo

závodníka Fscode, akademický titul, jméno, příjmení, rok narození, družstvo (klub,
oddíl), informace o hostování, historie registrace a přestupů, okres, stát, e-mailová
adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, IP adresa přihlášení fotografie;
sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body,
informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu,
hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, výkonnostní skupina, plány na
výkon, osobní trenér.
Pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků mohou být
zpracovávány zejména následující osobní údaje - evidenční číslo závodníka Fscode,
akademický titul, jméno, příjmení, rok narození, družstvo (klub, oddíl), informace o
hostování, historie registrace a přestupů, okres, stát, e-mailová adresa, e-mailová
adresa zákonného zástupce, IP adresa přihlášení fotografie; sportovní výkony, pořadí
v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním
rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny
(včetně historie), výkony, výkonnostní skupina, plány na výkon, osobní trenér.

