
Zásady ochrany osobních údajů 

 

Správce osobních údajů: 
 
TJ Jiskra Nový Bydžov, z.s.  
IČ: 15062155  
se sídlem: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov  
jednající prostřednictvím: Pavla Dohnala 
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. L 484 
(dále jen „Správce“) 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

adresa pro doručování: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov  

telefonní číslo: 603 147 437 

kontaktní e-mail: info@jiskrabydzov.cz 

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak Správce shromažďuje osobní údaje 
o hráčích a jak tyto údaje dále používá. Zásady jsou 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

 

1. Osobní údaje, které shromažďujeme 

1.1 Správce shromažďuje osobní údaje hráčů nebo-li subjektů údajů za účelem zařazení hráčů do 
Novobydžovské amatérské tenisové ligy (dále jen “NB–ATL”), komunikace s hráči, zajištění hladkého 
průběhu NB-ATL a vyhlášení výsledků. Správce zároveň zpracovává osobní údaje za účelem splnění 
zákonných povinností.    

 

2. Právní základ a účely zpracování Vašich osobních údajů 

2.1. Zařazení hráčů do NB-ATL  

Osobní údaje, které hráč poskytne Správci prostřednictvím elektronické přihlášky jsou zpracovávány za 
účelem plnění smlouvy, tedy za účelem zprostředkování účasti v NB-ATL. Dále může Správce tyto 
údaje zpracovávat za účelem splnění zákonných povinností, zejména evidenční povinnosti, archivace 
daňových dokladů apod. 

Za účelem zařezení hráčů do NB-ATL shromažďuje Správce tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) 

Kontaktní údaje (e-mailovou adresa, telefonní číslo, poštovní adresa) 

Údaje o dovednosti v tenisu 



2.2 Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy  

Správce zpracovává osobní údaje nutné k vedení účetní a daňové agendy, a to po dobu, která je 
stanovena platnými právními předpisy.  

Za tímto účelem Správce shromažďuje tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení) 

Údaje o platbě 

 

2.3 Registrace na webových stránkách www.sportujsjiskrou.cz  

Správce za účelem rezervace tenisových kurtů vytváří přihlášeným hráčům uživatelské profily v 
rezervačním systému. Registrace je učiněna na základě právního základu smlouvy (zprostředkování 
účasti v NB-ATL).  

Za tímto účelem shromažďuje Správce tyto údaje: 

Přihlašovací údaje (přihlašovací email, heslo) 

Rezervační systém je volně přístupný k nahlédnutí i neregistrovaným návštěvníkům webových stránek 
www.sportujsjiskrou.cz, v rozsahu jména, příjmení a termínu tenisového zápasu hráče NB-ATL. 

 

2.4. Komunikace s tazatelem 

V případě, že tazatel kontaktuje Správce pomocí e-mailové adresy uvedené na internetových 
stránkách www.sportujsjiskrou.cz , zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení  tazatelova 
dotazu.  

Za tímto účelem jsou zpracovávány tyto údaje: 

Identifikační údaje (jméno, příjmení) 

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) 

 

2.5. Dokumentace tenisových utkání a vyhlášení výsledků 

Správce pro evidenci své činnosti pořizuje fotografickou anebo audiovizuální dokumentaci z tenisových 
utkání a vyhlášení výsledků, kdy dochází ke zpracovávání fotek nebo audiovizuálního záznamu hráčů a 
jiných osob, které jsou neadresného charakteru. V případě, že nechcete být těmito prostředky 
zaznamenán/a, kontaktujte Správce a ten Vás z těchto prostředků vyloučí. 

 

3. Uchovávání dat 

3.1. Osobní údaje poskytnuté v přihlášce do NB-ATL jsou Správcem shromažďovány pouze po dobu 
nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.  



4. Práva hráče v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte nás s Vaší odůvodněnou žádostí 
prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů. 

4.1 Právo na přístup k osobním údajům 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí 
informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. 

4.2 Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak 
nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. 

4.3 Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování pokud: 

• osobní údaje, které zpracováváme jsou nepřesné, 

• zpracování je nezákonné, 

• osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního 
nároku, 

• jste podal/a námitku proti zpracování. 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné 
operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše 
uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni. 

4.4 Právo na výmaz 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z 
dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je 
však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných 
povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě 
osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k 
případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody atd.). 

4.5 Právo podat námitku 

Proti zpracování založeném na základě oprávněného zájmu můžete podat odůvodněnou námitku. 
Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi 
zvoleného kontaktu. 

4.6 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování 

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme. 



 

4.7 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost se obrátit 
na příslušný dozorový orgán:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Česká republika 

 

5. Kontaktní informace 

V případě jakýchkoli dotazů nebo pokud si přejete se na nás obrátit v souvislosti s některým ze svých 
práv můžete využít některý z následujících kontaktů: 

• Email: info@jiskrabydzov.cz 

• Pošta: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov 

 

6. Správa a zpracování osobních údajů 

6.1. Předávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však 
využíváme služeb našich partnerů v oblasti hostingových služeb (provoz webových stránek), 
cloudových služeb (uložení dat), správy rezervačního systému, komunikačních služeb (email) a 
účetních služeb. Naši partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým 
Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. 

V zákonem předvídaných případech můžeme být povinni předat některé údaje orgánům státní správy 
zejména na úseku finanční správy. 

Ochrana osobních údajů je pro Správce velmi důležitá, a proto jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem. 

 

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte Správce kontaktovat. 

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.2.2019 

 


