
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“) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím 

 

 

Jméno a příjmení, dat. nar. 

 

 

v Městském sportovním klubu Brno, z. s., IČO: 05471095, Křídlovická 911/34, 603 

00 Brno,  

(dále jen „správce“), 

 

je tento povinen na základě §3e odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

(dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 

 

1 jméno a příjmení, 

2 datum narození, 

3 adresu místa pobytu, 

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

 

Dále za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi 

(např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) zpracovával i mé telefonní číslo, 

e-mail, a za účelem naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k 

tělesné výchově a sportu rodné číslo (bude-li třeba zdravotní prohlídka a bude 

poskytnutí r. č. nezbytné bude vyžádáno) a informaci o platné zdravotní prohlídce. 

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské 

základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. tj. zajištění kontaktu se členem za 

účelem předávání informací, žádostmi o dotace nebo vyřizováním pojištění), na 

základě nezbytnosti plnění právní povinnosti stanovené ZOPS. 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu správce budou osobní 

údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi 

uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou 

jsem správcem evidován/a. 



Beru na vědomí, že správce (i jako člen ČSPS) předává osobní údaje těmto 

zpracovatelům: 

• STAREZ-SPORT, a. s., společnosti, která jedná na venek za statutární orgán 

spolku (jedná s o společnost 100 % vlastněnou Statutárním městem Brnem) 

v rámci organizace činnosti spolku, 

• subjektu, jehož produkt společnost využívá pro mailing a jen výhradně za 

účelem zasílání komunikačních sdělení Městského sportovního klubu 

Brno, z. s. 

 

jako člen Českého svazu plaveckých sportů 

• Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 

00 Praha, IČO: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen 

ČSPS) 

• Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké federaci (dále 

jen LEN) zastřešující činnost ČSPS 

• Českému olympijskému výboru, z. s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 

Praha, IČO: 485 46 607, (dále společně jen ČOV) 

• České unii sportu, z. s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 

IČO: 004 69 548, (dále společně jen ČUS) 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem 

- vedení evidence členské základny s tím souvisejícími činnostmi, 

- identifikace na soutěžích, 

- žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných 

osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu. 

 

V Brně dne: 

 

Podpis: 


