
Obecné nařízení (GDPR) 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o problematice ochrany osobních údajů. Především 

osobních údajů Vašich dětí, které zpracováváme v DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z.s. 

Dne 25. 5. 2018 vešlo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). Toto nařízení je uceleným 

souborem pravidel na ochranu dat v EU a rovněž náš klub je povinen se řídit nejen zákonem o ochraně 

osobních údajů ale i tímto nařízením. 

V rámci klubu je naším cílem hájit práva jeho členů a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému 

zacházení s jejich daty a osobními údaji a umožnit jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. S 

tímto bychom vás rádi v následující části seznámili podrobněji. 

 

Důvody zpracování osobních údajů 

Osobní údaje se mohou v klubu zpracovávat pouze: 

• na základě zákonné povinnosti (Český svaz Juda, Česká unie sportu) 

• na základě oprávněného zájmu správce (DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, z.s.) 

• na základě souhlasu 

 

Na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu správce 

a) V souvislosti s členstvím v klubu Daitó Ryu je tento klub povinen vést tyto osobní údaje: 

• jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození,  

• datum registrace do klubu 

• telefonní a emailový kontakt člena nebo jeho zákonného zástupce 

• fotografii v požadované kvalitě nutnou pro povinnou evidenci u Českého svazu Juda, pro licenční 

známku nutnou k reprezentování klubu na závodech a soutěžích,  

• jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území 

České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické a emailové 

spojení 

b) doklady při přijímání uchazečů do klubu 

S ohledem na proces přijímání nových členů do klubu DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice, 

z.s., jsou vedeny v rámci žádostí základní údaje žadatele a zákonného zástupce žadatele. V tomto 

případě se jedná o jméno a příjmení žadatele, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. jinou 

adresu pro doručování, telefonní číslo a emailová adresa člena klubu, popřípadě jeho zákonného 

zástupce. 



S ohledem na zákonné zastoupení dítěte zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je 

zároveň podstatné zjišťovat jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, 

popřípadě jinou adresu pro doručování či telefonické a emailové spojení. 

 

c) třídní kniha (týká se Juda na školách v Pardubicích), která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném 

vzdělávání juda na školách a jeho průběhu 

• třídní kniha, 

• jméno a příjmení, 

• záznamy o docházce. 

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů na základě souhlasu 

Příklady osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu či oprávněného zájmu 

• jméno a příjmení, 

• datum narození, 

• adresa místa pobytu, 

• telefonní číslo, 

• e-mail, 

• rodné číslo 

Za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, 

vyřizování pojištění apod.). 

• seznamy účastníků na akcích, zahraničních kempech a soustředěních, 

•  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo zletilého člena klubu účastnících se ostatních akcích 

(příměstský, letní judo tábor, Sportovní park Pardubice), 

• seznamy závodníků na soutěžích a závodech v České republice 

• seznamy telefonních kontaktů zákonných zástupců pro jejich nutnou informovanost 

• vytváření fotografií, zvukových záznamů a videí za účelem propagace či zvýšení zájmu o studium Juda 

na akcích s účastí klubu, nebo akcích pořádaných naším klubem. 

• zveřejnění fotografií, sportovních výsledků, videí a jiných děl na výstavách a přehlídkách 

prezentujících činnost klubu Daitó Ryu z.s., 

• Dále zveřejňování fotografií, sportovních výsledků, videí a jiných děl za účelem marketingu (zejména 

v propagačních materiálech a letácích) v médiích, na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, 

Twitter apod.), webových stránkách a na veřejných, sportovních a společenských akcích zpracovatele 

a dalších informačních materiálech. 

 

 



 

Beru na vědomí, že Správce předává osobní údaje těmto Zpracovatelům 

• příslušnému sportovnímu Svazu, (Český svaz Juda) 

• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, výkonnému výboru České unie sportu 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem 

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími 

činnostmi, 

• identifikace na soutěžích, 

• žádosti o dotace  

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) byly výše uvedeného osobní údaje zpracovány 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. (GDPR)  

 

Podepsání souhlasu 

Lektoři/trenéři předají souhlasy, kde členové klubu či zákonní zástupci svým podpisem potvrdí 

souhlas/nesouhlas s poskytnutím výše osobních údajů. 

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání členství v klubu DAITÓ RYU – 

sportovní bojová umění Pardubice, z.s. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svými právy 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace 

o zpracování jeho osobních údajů. (dle čl. 15 Nařízení). Právo na opravu nepřesných osobních údajů, 

které se ho týkají. (dle čl. 16 Nařízení) 

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například Český 

svaz Juda. (dle čl. 17 Nařízení) 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování 

údajů, například Český svaz Juda. (dle čl. 18 Nařízení) 

Žádost subjektu údajů vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných 

případech do 2 měsíců. 

Informace poskytnuté členům klubu a jejich zákonným zástupcům se poskytují bezplatně. Pouze v 

případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména 

protože se opakují, může se odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá zpracovatel. V 

takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

 



Zabezpečení osobních údajů 

Klub má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů: 

• uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu, 

• osobní odpovědnost osob, které s údaji přichází do styku, 

• shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznamy závodníků na závodech bez 

rodných čísel atd.),  

• nepotřebné údaje skartovat, 

• zachovávat mlčenlivost o údajích, 

• ochrana osobních údajů při práci s IT technikou, 

• klub důsledně dbá na to, aby nedošlo k předávání osobních údajů členů třetím osobám. (dle čl. 17 

Nařízení) 

V Pardubicích 25.05.2018, Radka Šarochová, předsedkyně DAITÓ RYU – sportovní bojová umění 

Pardubice, z.s. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, jsem s ním srozuměn/a.  

 

 


