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Informace o zpracování osobních údajů 
 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) 

 
Osobní údaje, které Česká šipková organizace, z.s. (dále jen „ČŠO“) jako správce dle čl. 4, 
odstavce 7 Nařízení zpracovává od jednotlivých členských klubů (zprostředkovatelů dle čl. 4, 
odstavce 8 Nařízení) u konkrétních evidovaných osob, jsou archivovány v systému STEDAR, 
který je základním evidenčním, registračním, administrativním a informačním prvkem ČŠO. 
Tyto údaje lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

 
A) Veřejně dostupné údaje 
Údaje nezbytně nutné pro přihlašování do turnajů a soutěží, pro přiřazení správné kategorie, 
archivaci výsledků jednotlivých turnajů a dlouhodobých soutěží. Vidí je všichni uživatelé. 
 
Konkrétně se jedná o: 

Jméno a příjmení, které jsou základním identifikačním znakem závodníka na 
veškerých soutěžích ČŠO. 

Registrační čísla, pod kterým je dotyčná osoba registrována. Pomocí 
registračního čísla je závodník přihlašován na turnaje a uveden ve výsledcích. 
Z registračního čísla lze vyčíst členský klub, rok narození a pohlaví závodníka. Dva 
poslední údaje jsou nutným předpokladem pro zařazení do správné závodní 
kategorie. 

Přihlášky a výsledky závodníka v předepsané formě (umístění, jméno, příjmení, 
klub), včetně dlouhodobých soutěží jako je Český pohár, liga nebo jednotlivé žebříčky a 
získané licence. 
 

B) Neveřejné údaje archivované v systému STEDAR 
Tyto informace jsou neveřejné a viditelné pouze pro administrátora a pověřené 
osoby ČŠO vázané „Směrnicí o ochraně osobních údajů v ČŠO“. 
 
Konkrétně se jedná o: 

Datum narození, datum narození spolu s rodným číslem slouží též ke kontrole správné 
věkové kategorie. 

Rodné číslo vyžadované jako jednoznačný identifikátor vylučující duplicitu v případě 
shodného jména i data narození. 

Adresa trvalého pobytu v současné chvíli vyžadovaná MŠMT pro vytvoření 
centrálního rejstříku sportovců, na základě kterého budou přerozdělovány finance pro 
sport. 

E-mail jako nezbytný údaj pro vytvoření samostatného přístupu osoby do systému 
STEDAR, nikoliv pro registraci u ČŠO. Uvedení e-mailu u osob, které nejsou uživatelé 
STEDAR, je nepovinné. 

Druhým dobrovolným údajem je kontaktní telefon, který je ve výjimečných případech 
využívám pro komunikaci mezi ČŠO a evidovanou osobou. Jeho uvedení u osob, které 
nejsou uživatelé STEDAR, je nepovinné. 
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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 evidovaná osoba přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem 
evidována. 
 
Správce předává tyto osobní údaje následujícím zpracovatelům: 

Odbor sportu Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 
529/5, 118 12, Praha 1 (dále jen „MŠMT“) 

příslušným orgánům státní správy a samosprávy 
 
Těmto Zpracovatelům předává Správce osobní údaje dle platné legislativy nebo jejich 
prováděcích pokynů. 

 
Zabezpečení systému STEDAR 
 
Přenos dat v systému STEDAR je zabezpečen šifrováním protokolem https. Přístup do 
systému mají pouze registrovaní uživatelé. 
 
Úrovně přístupu: 

Běžný nepřihlášený uživatel – vidí veřejně dostupná data (např. výsledky, žebříčky,…), 

Běžný přihlášený uživatel – vidí po přihlášení veřejně dostupná data a svá 
neveřejná data, která může aktualizovat, měnit a případně i vymazat, 

Kapitán družstva – vidí po přihlášení veřejně dostupná data a 
neveřejná data členů svého družstva, která může aktualizovat, měnit a případně 
i vymazat, 

Turnajový administrátor – vidí po přihlášení veřejně dostupná data a 
neveřejná data členů, která může vyhledávat, 

Pověřená osoba ČŠO – vidí po přihlášení veškerá data, která může aktualizovat, 
měnit a případně i vymazat. 
 

Údaje nezbytně nutné pro registraci sportovce u ČŠO 
Každý hráč, který zažádá o sportovní registraci v ČŠO, musí dát 
k dispozici níže uvedené osobní údaje: 
1. jméno a příjmení, 
2. datum narození, 
3. rodné číslo, 
4. adresu trvalého pobytu, (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a 
státní občanství), 
V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů nemůže být dotyčný 
hráč zaregistrován jako sportovec v ČŠO. U zpracování těchto dat není potřeba 
výslovného souhlasu sportovce, data jsou zpracovávána na základě plnění povinnosti ČŠO 
vůči hráči vyplývající z předmětu činnosti svazu. (čl. 6, odst. 1, písm. b) a c) Nařízení) 
Kromě výše uvedených osobních údajů, není třeba souhlasu ani ke zpracování dalších údajů 
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vyplývajících z povinností ČŠO k registrovaným sportovcům a dalším evidovaným osobám. 
Jedná se typicky o: přihlášky na akce pořádané ČŠO nebo jeho členy, výsledky turnajů a 
dlouhodobých soutěží, získané hráčské / trenérské / rozhodcovské licence… (čl. 6, odst. 1, 
písm. b) Nařízení) 
Ke zpracování ostatních údajů (e-mail, telefon) je nutný výslovný souhlas evidované osoby. 
Zadáním těchto údajů pro individuální přístup do systému STEDAR, poskytuje uživatel 
systému STEDAR současně souhlas se zpracováním těchto údajů. 

 
Práva evidované osoby ČŠO 
Každá evidovaná osoba ČŠO má dle Nařízení následující práva: 

mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení (právo na potvrzení o 
zpracovávání konkrétních osobních údajů, jejich zdroji, rozsahu, právním základu a 
účelu zpracování), 

na opravu údajů dle čl. 16 Nařízení (právo na opravu nepřesných údajů bez 
zbytečného odkladu), 

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody 
dle čl. 17 Nařízení (odpadl-li účel zpracování, byl-li odvolán souhlas a neexistuje jiný 
právní důvod zpracování, nebo byly údaje zpracovány protiprávně), 

na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení (je-li 
popírána správnost údajů nebo je-li důvod pro výmaz údajů, ale požaduji pouze 
omezení jejich použití), 

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení (právo na 
získání údajů o své osobě od správce ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu a na právo předat tyto informace jinému správci), 

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení (právo odvolat souhlas se 
zpracováním údajů, které jsou zpracovány pouze na základě souhlasu), 

podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení k dozorovému úřadu 
(Úřad pro ochranu osobních údajů). 

 
Poučení o využívání audiovizuálních záznamů 
Na akcích ČŠO či jeho členských klubů mohou být pořizovány: 
1. fotografie, 
2. videa, 
3. zvukové záznamy, 
které mohou být na základě § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník, využívány 
pro zpravodajskou činnost běžného rozsahu (informace o proběhlé akci na webu turnaje či 
svazových stránkách, denním tisku, newsletteru ČŠO apod.). 

 

 


