INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Český svaz moderního pětiboje, z. s. (ČSMP), sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČO:
62940481 (dále jen „Správce“) je správcem osobních údajů subjektů údajů - svých členů (sportovců,
trenérů, rozhodčích, funkcionářů a čestných členů) v souvislosti s jejich členstvím v ČSMP a s tím
souvisejícími činnostmi ČSMP (např. vedení evidence členské základny, žádosti o dotace, organizace
soutěží, vyřizování pojištění sportovců apod.), pro splnění zákonných povinností a pro účely
oprávněných zájmů Správce.
Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště/u cizince
adresa místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství (u nezletilých také údaje o zákonném zástupci
– jméno, příjmení, adresa bydliště/u cizince adresa místa, kde se převážně zdržuje).
Zvláštní identifikační údaje: číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), fotografie.
Kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa (u nezletilých také údaje o zákonném
zástupci).
Údaje o členství: informace o typu členství, informace o registraci, informace o oddílu, informace o
platnosti a číslu registrace
Údaje o sportovci: datum lékařské prohlídky, historie registrace a přestupů, sportovní výkony, pořadí
v závodech, získané body, informace o osobních rekordech, informace o rekordech sezóny, výkony,
zařazení do kategorií, osobní trenér, údaje o dopingových kontrolách a jejich výsledky, informace o
zákazu činnosti, velikost oblečení a sportovního náčiní, velikost obuvi, výška, hmotnost.
Údaje o trenérech a rozhodčích: typ licence, datum vydání a platnost licence, číslo licence.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství subjektu v ČSMP, a po ukončení členství se osobní
údaje zpracovávané pro účely členské evidence zpracovávají po dobu archivace v souladu
s příslušnými právními předpisy, osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování
sportovních výsledků se zpracovávají bez konkrétního časového určení nejdéle po dobu trvání
oprávněného zájmu Správce nebo třetí osoby.
Správce při své činnosti předává Osobní údaje:
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a dalším příslušným orgánům státní správy a
samosprávy,
• do centrální evidence regionálních a celostátních sdružení, organizacím za účelem sportovní a
organizační činnosti vymezené činností ČSMP
• Českému olympijskému výboru,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., (ČUS),
• Mezinárodní federaci moderního pětiboje (UIPM) a Evropské konfederaci moderního pětiboje
(ECMP)
• organizátorům soutěží a výcvikových táborů,
• pojišťovnám a velvyslanectvím,
a to za účelem
•
•
•

vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi,
registrace a identifikace na soutěžích, vedení národních a mezinárodních sportovních žebříčků,
žádosti o dotace a peněžní příspěvky,

•
•

vyhotovení sportovních licencí,
pojištění a zajištění víz na soutěže a výcvikové tábory.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz
osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů dle čl. 21 Nařízení, a dále právo na přenositelnost osobních údajů.
Domnívá-li se subjekt údajů, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobní údajů).
Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným
požadavkem pro členství v ČSMP a pro plnění cílů ČSMP. Bez poskytnutí osobních údajů v minimálním
rozsahu základních identifikačních údajů není možné se stát členem ČSMP.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný Správci v
případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních
údajů lze odvolat v listinné podobě zasláním na adresu ČSMP, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 nebo
v elektronické podobě zasláním na email modern@pentathlon.cz.
Kontakt na Správce v případě žádostí o informace:
Český svaz moderního pětiboje, z. s. (ČSMP)
Korespondenční adresa: Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00
Email: modern@pentahlon.cz
Tel.: 725 937 843

