Informační text pro členy Svazu lyžařů České republiky, z.s. o zpracování jejich
osobních údajů

Vážení členové,
z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů a především 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností
týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a
již nyní, v předstihu Vám přinášíme následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich
osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?
Ve vašem případě zpracovává Svaz lyžařů České republiky, z.s., IČ: 00537632, se sídlem
Cukrovarnická 483/42, Střešovice, 162 00 Praha 6 („SLČR, či „my“):
údaje uvedené v členské přihlášce, tedy:
jméno a příjmení,
titul,
rodné číslo,
adresa bydliště,
telefonní číslo,
e-mailová adresa,
údaj o registraci v klubu dle konkrétní disciplíny a lokality
dále též údaje o uhrazení členského poplatku,
a u členů, kteří SLČR tyto údaje poskytli, též
přezdívku,
fotografii
údaje o sportovním vybavení člena,
údaje o sponzorech člena,
údaje o osobních webových stránkách člena a údaje o životopisu člena,

v případě členů účastnících se závodů (reprezentantů) též
- údaje o nominaci a účasti členů na závodech a o jejich výsledcích,
- údaje o dopingových kontrolách a jejich výsledcích,
- údaje o nároku na odměnu, či náhradu nákladů vynaložených členem-reprezentantem,
- údaje o účasti na reklamních a prezentačních akcích SLČR a eventuálně v případě
neúčasti na závodech také důvody neúčasti, vč. potvrzení lékaře o zdravotním stavu,
který brání účasti na přihlášeném závodě,
v případech, kdy pro členy vyřizujeme pojistná plnění související se zraněními na závodech,
či obdobnými zdravotními stavy, též údaje o těchto zraněních, či zdravotních stavech.
Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.
2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
A) Údaje obsažené v členské přihlášce, společně s dalšími údaji, které jste nám v této
souvislosti poskytli (přezdívka, fotografie, údaje o sportovním vybavení člena, údaje o
sponzorech člena, údaje o osobních webových stránkách člena a údaje o životopisu
člena), a také společně s údaji o uhrazení členského poplatku zpracováváme na základě
právního vztahu mezi Vámi a SLČR vyplývajícího z Vašeho členství v SLČR.
Účelem takového zpracování je zajištění práv a povinností vyplývajících z Vašeho
členství v SLČR. Tato práva a povinnosti jsou upravena ve stanovách, naše povinnosti
zahrnují zejména zajištění účasti členů na závodech a dále též informování členů o
aktualitách (aktivity SLČR, akce, které SLČR pořádá, či se na nich účastní, sportovní
výsledky, nabídky zboží a služeb souvisejících s lyžařskými disciplínami apod.). Stanovy
SLČR upravují zpracování osobních údajů členů v § 5 čl. 8. SLČR je takto oprávněn
zpracovávat dané kategorie osobních údajů členů za účelem výkonu spolkové činnosti,
za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti.
V případě údajů zveřejňovaných na internetových stránkách SLČR je právním základem
zveřejnění Váš souhlas obsažený v přihlášce. Účelem zveřejnění je zde splnění hlavního
účelu SLČR, tedy aktivní podpora a propagace všech forem lyžování a snowboardingu
mládeže a dospělých, rozvoj lyžařského a snowboardového sportu, podpora
olympijských disciplín a podpora sportovní reprezentace České republiky.
B) Údaje o členech účastnících se závodů (vč. údajů o případné neúčasti na závodech a
důvodech neúčasti) a údaje týkající se pojistných plnění, která pro členy vyřizujeme,
zpracováváme na základě uzavřené Smlouvy o zajištění sportovní reprezentace České
republiky. Účelem takového zpracování je plnění uvedené smlouvy.
C) Vaše údaje zpracováváme po dobu Vašeho členství v SLČR.
Výjimku tvoří údaje o důvodech neúčasti na závodech (vč. případného potvrzení lékaře
o zdravotním stavu, který brání účasti na přihlášeném závodě) a údaje týkající se
pojistných plnění, která pro členy vyřizujeme. Tyto kategorie údajů SLČR vymazává poté,
co již dále nejsou potřebné pro daný účel (vyřízení neúčasti v závodě, či vyřízení

pojistného plnění). Délku zpracování nelze obecně vymezit, končí však okamžikem
potvrzení neúčasti v závodě, resp. obdržením pojistného plnění).
Po zániku členství provádí SLČR výmaz osobních údajů bývalých členů a dále
zpracovává pouze údaje o sportovních výsledcích bývalých členů, kteří se aktivně
účastnili závodů, v rozsahu: jméno, příjmení, konkrétní závod a umístění v něm, rok
narození. Toto oprávnění SLČR vyplývá z § 5 čl. 8 stanov.
3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
A) Vaše osobní údaje obsažené v členské přihlášce, společně s dalšími údaji, které jste nám
v této souvislosti poskytli (přezdívka, fotografie, údaje o sportovním vybavení člena, údaje
o sponzorech člena, údaje o osobních webových stránkách člena a údaje o životopisu
člena), zpřístupňujeme na oficiálních internetových stránkách SLČR. Údaje obsažené
v členské přihlášce také předáváme Národní sportovní agentuře.
B) Údaje členů účastnících se závodů (reprezentantů) zpřístupňujeme organizátorům
konkrétního závodu. Tyto osobní údaje zpravidla prostřednictvím mezinárodní lyžařské
federace FIS se sídlem ve Švýcarsku předáváme do zemí, v nichž se koná daný závod.
Údaje týkající se nároků na pojistná plnění členů zpřístupňujeme příslušné pojišťovně
(dle sjednané pojistné smlouvy) prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele.
Průběžně pro Vás vyhodnocujeme nejvhodnějšího pojišťovacího zprostředkovatele,
informace o aktuálním zprostředkovateli Vám k Vaší žádosti rádi sdělíme.

C) Vaše osobní údaje můžeme také předávat smluvním partnerům zajišťujícím pro nás
podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vedení výsledkového portálu sportovních
výsledků, právní služby apod., a to pouze pro účel zajištění těchto činností pro SLČR.
Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze
osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch členů, kterých se konkrétní
podpůrná činnost týká. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy zajišťující
ochranu Vašich osobních údajů. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené
činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto
aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému
dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání
Vašich výše uvedených údajů.
4. Vaše práva dle platné právní úpravy
Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů
máte následující práva:
- právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru
nesprávné, či nepřesné,
- v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo

v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat,
abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění
nebo likvidací Vašich osobních údajů),
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení
povinností uložených nám platnou právní úpravou,
- v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo
odvolat souhlas,
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
- máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které
zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy.
V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat
Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás
můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Cukrovarnická 483/42, Střešovice, 162 00 Praha 6, či na
telefonním čísle +420 220 980 618, můžete též kontaktovat naši osobu odpovědnou za ochranu
osobních údajů e-mailem na adrese evidence@czech-ski.com.

V Praze, 20. řijna 2020

S úctou
Sekretariát Svazu lyžařů ČR

