
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“) 

 
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu   

 

Sportovní klub MUP, z.s., se sídlem Dubečská 900/10, Praha 10, IČO: 27040453 

(dále jen „Správce“), 

 

I. je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále 

jen „ZOPS“) zpracovávat moje 
 

1 jméno a příjmení, 

2 datum narození, 

3 adresu místa pobytu, a 

4 u cizince také státní občanství, adresu místa, kde se převážně zdržuje 

(dále jen „osobní údaje“). 

II. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské 

základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění 

apod.). 

III. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a 

uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu 

vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

 

IV. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje 

pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi 

zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, 

pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

 

V. Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných 

Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. 

 

VI. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům a 

Příjemcům: 

 příslušnému sportovnímu Svazu, 

 Výkonnému výboru České asociace univerzitního sportu Atletická 2417/1E, 169 

00 Praha 6 (dále jen „ČAUS“), 

 příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem 

 vedení evidence členské základny ČAUS na základě směrnic ČAUS a s tím 

souvisejícími činnostmi, 

 identifikace na soutěžích, 

 žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

 



VII. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

a. mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 

b. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

c. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody 

podle čl. 17 Nařízení, 

d. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

e. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

f. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Tyto práva mohu kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na e-mailové adrese: 

sport@mup.cz. 

VIII. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci 

Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). V souladu s právními 

předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropský hospodářský 

prostor.  

 

IX. Osobní údaje, k jejichž zpracování je Správce oprávněn, nebudou použity 

k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 

 

X. Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Sportovním klubu MUP 

může na některých sportovních akcích probíhat hromadné ilustrační fotografování 

nebo pořizování audiovizuálních záznamů za účelem informování o aktivitách 

Sportovního klubu MUP na internetu a sociálních sítích. 

 

Beru na vědomí, že mám povinnost informovat Správce o jakékoliv změně výše uvedených 

osobních údajů.  

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých 

osobních údajů se mám právo obrátit na kontaktní osobu Správce sport@mup.cz, nebo se 

stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.  

 

https://www.uoou.cz/

