
Směrnice Asociace ROB ČR ke zpracování osobních údajů.

Tato směrnice vychází  z Nařízení  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)

1. Asociace  ROB  ČR  (dále  jen  AROB  ČR)  jako  spolek  zpracovává  osobní  údaje  svých  členů
(čl. IV.10 stanov). 

2. AROB ČR zpracovává osobní údaje na základě zákonných předpisů a pro zajištění jejího účelu,
tj.  sportovní  činnosti  (např.  Zák.  č.  89/2012  Sb.  občanský  zákoník,  zák.  č.  115/2001  Sb.
o podpoře sportu). 

3. AROB ČR zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zajištění  jejího fungování jak
v oblasti evidence členské základny, evidence a identifikace sportovců, trenérů, rozhodčích,
tak i pro potřeby financování činnosti na základě dotačních nebo jiných programů.

4. AROB ČR zpracovává rovněž osobní údaje za účelem zdravotního zajištění a pojištění svých
členů, pracovněprávních nebo obdobných dohod či výjezdů do zahraničí.

5. Kontaktní  údaje  jsou  zpracovávány  za  účelem  organizace  sportovní  činnosti  a  předávání
informací. Kontaktní údaje nečlenů AROB ČR se zpracovávají  pouze u zákonných zástupců
nezletilých členů AROB ČR. 

6. AROB ČR předá osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu dalším zpracovatelům, kterými jsou
- Česká unie sportu z.s.,
- Český radioklub z.s.,
- příslušné orgány státní správy a samosprávy,

a to za účelem evidence členské základny, stanovení výše členských příspěvků, podání žádosti
o dotaci  či  příspěvek k zajištění  sportovní  činnosti  nebo účasti  na sportovní  akci.  Předání
osobních  údajů  jiným  zpracovatelům  (mimo  orgány  státní  správy  a  samosprávy)  je
podmíněno členstvím fyzické osoby v těchto subjektech. 

Osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu lze předat subjektu sdruženému v IARU zejména za
účelem registrace na sportovní akci pořádané tímto subjektem.

Osobní údaje o členech v podobě prezenčních a výsledkových listin, fotografií či videí nebo
zvukových  záznamů  jsou  rovněž  přístupné  správci  webové  stránky  www.ardf.cz včetně
e- mailové korespondence probíhající na doméně ardf.cz.

7. AROB ČR zpracovává tyto osobní údaje
- jméno,  příjmení,  datum  narození,  rodné  číslo,  adresu  místa  bydliště,  příp.  státní

občanství u cizinců,
- kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa nebo datová schránka.

8. AROB ČR dále zpracovává sportovní  výsledky, fotografie,  videa nebo zvukové záznamy za
účelem  evidence  výsledků  ze  závodů  a  soutěží,  propagace,  prezentace  na  webu  příp.
sociálních  sítích  a  ve  výročních  a  jiných  zprávách  o  činnosti  a  dalších  informačních
materiálech.  Ve výsledkových listinách a protokolech ze soutěže je sportovec identifikován
jménem, příjmením a registračním číslem (index), ostatní účastníci jménem, příjmením příp.
příslušnou třídou rozhodčího.  Z registračního čísla  lze  vyčíst  členský  klub,  ročník  narození
a pohlaví.

http://www.ardf.cz/


9. Osobní údaje uvedené v čl. 6 předává AROB ČR členský spolek (čl. III stanov). Členský spolek
rovněž odpovídá za správnost a úplnost předaných údajů.  Členský spolek rovněž předává
údaje o opravě, výmazu, odvolání souhlasu se zpracováním, omezení zpracování a podání
stížnosti člena.

10. AROB  ČR  zpracovává  a  uchovává  osobní  údaje  uvedené  v čl.  7  po  dobu  trvání  účelu
zpracování, a dále po dobu 10 let, kdy člen přestal vykonávat činnost, pro kterou byly osobní
údaje zpracovány. Přidělená registrační  čísla se jménem a příjmením jsou uchovávána po
celou  dobu existence  AROB ČR  z důvodu zamezení  duplicitních  záznamů,  stejně  tak  jsou
uchovávány výsledkové listiny ze soutěží a další dokumentace vztahující se k historii sportu.

11. AROB ČR zpracovává osobní  údaje  tak,  aby  nedošlo  k jejich  neoprávněnému užití,  úniku,
likvidaci nebo jinému nakládání v rozporu s účelem jejich zpracování.

12. Osobní údaje mohou být zpracovávány jak v elektronické, tak listinné podobě. Osobní údaje
v elektronické podobě musí  být  chráněny heslem nebo jiným obdobným způsobem proti
neoprávněnému zásahu do elektronického zařízení a musí být uloženy odděleně od běžné
agendy.  Osobní  údaje v listinné podobě musí  být  uloženy v uzamykatelné místnosti  či  její
části, která není běžně přístupná.

13. K osobním údajům má přístup pouze oprávněná osoba,  která zpracování provádí nebo je
potřebuje  ke  své  činnosti.  Oprávněnými  osobami  jsou  generální  sekretář,  šéftrenér
reprezentace,  trenér  ŽDR,  členové  Rady  AROB  ČR,  členové  revizní  komise,  členové
disciplinární komise, osoba pověřená správou obsahu webových stránek  příp. další osoby dle
vnitřních  předpisů  AROB  ČR  v rozsahu  své  působnosti.  Za  zpracování  osobních  údajů
odpovídá generální sekretář.

14. Rada AROB ČR jmenuje pověřence na ochranu osobních údajů, pokud nastanou okolnosti pro
jeho jmenování.

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze členovi předložit formou tiskopisu v elektronické
nebo listinné podobě.  Tiskopis  lze  podepsat  elektronicky  nebo vlastnoručně na listinném
vyhotovení. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uložen u členského spolku.

16. Člen AROB ČR má právo požádat o sdělení,  jaké osobní údaje o jeho osobě jsou vedeny,
požádat o opravu svých osobních údajů,  požádat o jejich výmaz dle čl.  17 Nařízení,  příp.
o omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení. Žádost se podává písemně v listinné
příp. elektronické podobě generálnímu sekretáři AROB ČR. AROB ČR sdělí  potřebné údaje
požadované  žadatelem nebo jej  vyrozumí  o  provedené  opravě  či  výmazu  do  30  dnů  od
doručení žádosti. 

17. Tato směrnice byla schválena Radou AROB ČR dne 23.5.2018 s účinností od 25.5.2018.

Generální sekretář: Předseda:
Marcela Šrůtová JUDr. Miroslav Vlach


