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Abychom mohli plnohodnotně fungovat jako moderní sportovní klub, musíme samozřejmě zpracovávat osobní 

údaje a tyto náležitě chránit.   

Proč zpracováváme osobní údaje? 
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů klubu. Klub je povinen vést evidenci členské 

základny, a to v rozsahu, který je požadován střešní sportovní organizací (viz Směrnice o evidenci členské základny 

krajských svazů sdružených v ČSKe ze dne 10.12.2016, dostupná na www.czechkarate.cz). Z tohoto důvodu musí 

klub vést k členům tyto povinné osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště. Jako nepovinné pak vede 

kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail, a to z důvodu rychlejší komunikace mezi klubem a členem (možnost 

oboustranně informovat o změnách – neúčast na tréninku, změna cvičebních hodin, informace o soustředění, 

potvrzení účasti na soustředění a dalších akcích apod.).  

Údaje o členech klubu tak mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zejména střešní organizaci (Svazu Karate 

Plzeňského Kraje, Český svaz karate, Česká unie bojových umění apod.), které je spolek členem, orgánům státní 

správy a územní samosprávy v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního nebo 

jiného veřejného rozpočtu, které pak budou využity pro naplňování cílů klubu.  

 

Jak postupujeme při zpracování osobních údajů? 
V souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, a to s cílem 

maximálně respektovat základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu osobních údajů. 

Dodržujeme základní zásady zpracování osobních údajů, především zákonnost, korektnost, transparentnost, 

minimalizaci údajů, přesnost a důvěrnost. Seznam členů vede výbor klubu a je neveřejný.  

 

Kde jsou osobní údaje zpracovávány? 
Osobní údaje členů jsou zpracovávány v sídle klubu.  

 

Jaká práva mají členové klubu v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje klub zpracovává. 

- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. 

- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování  

 

Jak může člen klubu uplatnit svá práva? 
Uplatnění práv musí být doručeno písemně na adresu klubu, případně elektronicky přes e-mailovou adresu. Výbor 

klubu bude vždy odpovídat písemně, a to k rukám člena, který právo uplatnil, aby tak bylo garantováno, že osobní 

údaje obdrží pouze oprávněná osoba.  

 

http://www.czechkarate.cz/

