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Vnitřní předpis Výkonného výboru TJ Prostějov pro vedení seznamu členů TJ Prostějov dle Čl. 4 

odst. 9 Stanov TJ Prostějov 

Výkonný výbor TJ Prostějov vydává 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 v souladu 
s ustanovením čl. 4 odst. 9 Stanov TJ Prostějov tento vnitřní předpis k vedení seznamu členů TJ 
Prostějov a zpracování údajů, které jsou o nich evidovány. 

Čl. 1 
Na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) je povinností TJ 
Prostějov evidovat a zpracovávat tyto Osobní údaje o členech TJ Prostějov: 
1. jméno a příjmení,  
2. datum narození,  
3. adresu místa pobytu,  
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.  
 

Čl. 2 
TJ Prostějov dále eviduje a zpracovává tyto Osobní údaje členů: 
1. rodné číslo, 
2. telefonní číslo,  
3. e-mail, 
4. datum platnosti sportovní zdravotní prohlídky 
 

Čl. 3 
TJ Prostějov eviduje a zpracovává tyto Osobní údaje zákonných zástupců nezletilých členů 
1. jméno a příjmení, 
2. telefonní číslo, 
3. e-mail, 

Čl. 4 
TJ Prostějov eviduje a zpracovává tyto Osobní údaje, právnických a fyzických osob, které souvisí 
s pracovními, obchodními, nebo platebními vztahy. 
1. Jméno a Příjmení/firma 
1. IČ, DIČ právnických a fyzických osob 
2. bankovní spojení 
 
 

Čl. 4 
1. Osobní údaje dle Čl. 1 a 2 zpracovává TJ Prostějov za účelem vedení seznamu členů TJ Prostějov 

dle Čl. 4 odst. 9 Stanov TJ Prostějov a s tím souvisejícími činnostmi (např. registrace členů u 
organizací, jichž je TJ Prostějov, nebo její oddíly členem, žádosti o dotace, vyřizování pojištění, 
sportovní způsobilosti apod.). 



2. Osobní údaje dle Čl. 3 zpracovává TJ Prostějov za účelem zajištění životních zájmů nezletilých 
členů a poskytování informací souvisejících s činností TJ Prostějov zákonným zástupcům 
nezletilých členů. 

3. Osobní údaje podle Čl. 4 zpracovává TJ Prostějov za účelem splnění účetních a daňových předpisů, 
vedení účetní evidence, zajištění platebního styku TJ Prostějov se zaměstnanci, obchodními 
partnery, orgány státní správy a samosprávy, členy TJ Prostějov, nebo jejich zákonnými zástupci. 

4. TJ Prostějov je správcem těchto údajů ve smyslu Nařízení. 
5. Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle Čl. 1 a 2 po dobu 

členství v TJ Prostějov a dále po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro 
kterou jsem Správcem evidován/a. 

6. Osobní údaje dle Čl. 3 budou zpracovávány po dobu nezletilosti člena TJ Prostějov a dále po dobu 
3 let od dosažení zletilosti člena TJ Prostějov.  

 
Čl. 5 

TJ Prostějov je oprávněna předat Osobní údaje dle Čl. 1/1-4 a Čl. 2/1 těmto Zpracovatelům: 
 

1. Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 
Praha (dále jen „ČUS“),  

2. příslušnému sportovnímu Svazu,  
3. příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS1 ČUS  
4. příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

  
a to za účelem  
 
1. vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,  
2. vedení členské základny sportovních svazů základě směrnic svazů a s tím souvisejícími činnostmi 
3. identifikace na soutěžích,  
4. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS, 
 
 

Čl. 6 
Členové TJ Prostějov a jejich zákonní zástupci mají právo  

1. mít přístup ke svým Osobním údajům, 
2. požadovat jejich opravu,  
3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody  
4. na omezení zpracování osobních údajů,  
5. na přenositelnost údajů,  
6. podat proti Správci údajů stížnost. 

Čl. 7 

Osobní údaje získává TJ Prostějov z přihlášky ke členství v TJ Prostějov, vznikem pracovněprávního 
poměru, nebo vznikem obchodního vztahu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto 
Vnitřního předpisu Výkonného výboru TJ Prostějov je udělen dnem podpisu přihlášky ke členství v TJ 
Prostějov a to na základě souhlasu se stanovami TJ Prostějov, nebo podpisem smlouvy/objednávky. 

Tento předpis byl schválen na schůzi Výkonného výboru TJ Prostějov dne 23. 5. 2018.  

 

Mgr. Ing. Aleš Matyášek, předseda TJ Prostějov     

                                                             
1 Servisní centrum sportu 


