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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Water Polo Sparta Praha, z.s., IČ: 068
33 535, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce
69900, dále jen „správce“ nebo „klub vodního póla“ nebo pouze „klub“) tuto informaci o
zpracování osobních údajů v souvislosti se členstvím v klubu vodního póla a jeho činností:
1.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje členů klubu na základě zákona č. 115/2001 Sb, o podpoře sportu
(dále jen „ZOPS“) a platných stanov klubu vodního póla, a to v souladu právními předpisy, zejména
Nařízením.
2.
Zpracovávané osobní údaje
Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,
adresu místa pobytu (u cizinců adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, e-mailová
adresa, telefonní spojení, fotografický a zvukový záznam, videozáznam a údaje o sportovních
výsledcích.
3.
Účel zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje budou zpracovávány za účelem řádného vedení evidence členské základny na
úrovni klubu i ve struktuře příslušného sportovního svazu či obdobných struktur, jichž bude klub
členem, výběru členských příspěvků a peněžních plnění a zajištění sportovní činnosti klubu a
využívání všech práv a výhod spojených se členstvím v klubu (např. identifikace sportovce při
soutěžích, sjednání pojištění účastníků sportovních akcí a pojištění odpovědnosti trenérů, poskytování
dotací a grantů ze státního rozpočtu, veřejných i soukromých zdrojů) a pro sjednávání kolektivních
smluv s ochrannými organizacemi jako např. OSA, Instagram. Dále jsou osobní údaje (zejména
fotografické záznamy a videozáznamy) zpracovávány pro dokumentaci činnosti klubu, tréninkové
potřeby, marketinkové aktivity klubu a prezentaci jeho činnosti.
4.
Předávání osobních údajů
Osobní údaje správce předává těmto subjektům:
příslušným sportovním organizacím, jejichž je klub členem nebo které zastřešují jeho činnost,
zejména České unii sportu, z.s. v souladu s její organizační strukturou
příslušným orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu vyžadovaném závaznými dotačními
pravidly
poskytovatelům dotací, grantů a příspěvků ze soukromých zdrojů
finančním a daňovým poradcům
pojišťovatelům při sjednání pojištění a v souvislosti s likvidací pojistných událostí
ochranným autorským organizacím
smluvním partnerům při zajišťování marketinkových aktivit, prezentace klubu a jeho činnosti
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5.
Doba zpracování a uchování osobních údajů
K zajištění oprávněných zájmů klubu a v souladu se zákonnou úpravou poskytování dotací ze státního
rozpočtu budou osobní údaje poskytnuté pro účely výše uvedené zpracovávány a uchovávány po dobu
10 let ode dne, kdy subjekt údajů přestane být členem klubu nebo přestane vykonávat činnost, v jejíž
souvislosti jsou osobní údaje správcem evidovány a zpracovávány.
6.
Práva spojená s poskytnutím, evidencí a zpracováním osobních údajů
Ten, kdo poskytl osobní údaje a jehož osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány má v souladu
s příslušnými ustanoveními Nařízení
právo na přístup k osobním údajům, což znamená právo žádat u správce informaci, zda a
v případě, že ano, v jakém rozsahu, za jakým účelem a jakým způsobem jsou jeho osobní údaje
zpracovávány a získat kopii osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, u dalších
pak správce může požadovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů;
právo na opravu osobních údajů;
právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17
Nařízení;
právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení;
právo na přenositelnost údajů, tedy právo získat poskytnuté osobní údaje v běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a žádat o jejich předání jinému správci;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou lze podat u správce nebo u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem, a to na adrese www.uoou.cz;
právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se však neuplatní
v případech, kdy jsou tyto údaje zpracovávány na základě jiného titulu, než uděleného souhlasu
7.
S ohledem na účel zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí zájemcem o členství v klubu
nebo jeho členem požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění povinností a využití veškerých
práv spojených se členstvím v klubu a k zajištění jeho řádné činnosti a jako takové je povinné.
Neposkytnutí osobních údajů znemožňuje plnění členských povinností, jakož i účast subjektu údajů na
veškeré činnosti klubu vodního póla. V případě, že klub bude užívat osobní údaje k jinému účelu, než
který je uveden v této informaci, poskytne neprodleně subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a
další informace uvedené v této doložce.
Prohlašuji, že jsem si text této informace přečetl/přečetla, jejímu obsahu rozumím, souhlasím s ním a
na důkaz toho připojuji svůj podpis.

V Praze dne …………………………..
Jméno a příjmení ………………………………………..
Podpis ……………………………… /u nezletilých podpis zákonného zástupce/

