
Opatření 
Výkonného výboru ABC Braník fotbal, z. s.  

 

Cílem tohoto opatření je aplikace Směrnice Evropské unie č.2016/679 o ochraně osobních údajů 
v činnosti fotbalového klubu, který sdružuje členy  za účelem provozování sportovní činnosti 
v odvětví fotbalu, má postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Na 
základě provedené analýzy v klubu je nutné se v činnosti klubu zabývat při zpracování osobních údajů 
a jejich ochraně  zejména těmito základními pravidly. 

 

1) Právní základ: 
Zákony č. 89/ 2012 Sb, Občanský zákoník, č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, č. 373/2011 Sb.           
o specifických zdravotních prohlídkách, č. 262/2006 Sb. Zákoník práce všechny v platném znění a 
vyhláška č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově vplatném znění. 

2) Základní pojmy: 
Osobní údaj – každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě rozdělených 
do různých kategorií – identifikační údaje, adresní údaje, popisné údaje a údaje o zdravotním 
stavu (dále „OU“): 
jméno a příjmení, 
datum narození, 
adresa bydliště, 
rodné číslo, 
ID FAČR, 
telefon, e-mail, 
u dětí do 16 let kontaktní údaje rodičů. 
 

3) Zpracovatelem – je ABC Braník, fotbal z. s. (dále jen ABC) 
 

4) Subjekty údajů -  jsou členové ABC, zákonní zástupci dětí do 14ti let a zaměstnanci klubu  
 

5) Souhlas – svobodný, konkrétní a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů 
 

6) Odpovědná osoba -  Petr Král, telefon: +420 720 048 495 
 

7) Délka archivace – osobní údaje související s členstvím 5 let ode dne změny či zániku členství v 
ABC. Ostatní údaje související s činností ABC, včetně personální agendy, podle lhůt vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů. 

Další povinnosti ABC souvisejících se zpracováním OU – jsou zejména transparentnost, účelové 
omezení, tj. nesmí být použita k jinému účelu, než byly zpracovány, minimalizace OU což znamená 
jen takové údaje, aby bylo dosaženo účelu, přesnost a důvěrnost. 

Další údaje - Osobní údaje podléhající souhlasu jsou dále fotografie, zvukové záznamy a 
videozáznamy pořízené během tréningu, zápasu nebo dalších spolkových aktivit a jejich případné 
uveřejnění v médiích (papírových, elektronických, TV, …). Uveřejněny budou pouze fotografie a 
záznamy, které vypovídají o činnosti ABC, nesnižují důstojnost jeho členů a jejichž účelem je 
propagace ABC. Souhlas se udílí i pro spojení fotografie (nebo záznamu) se jménem a příjmením 
člena.  

Zabezpečení osobních údajů - Spolek vytvořil dokumentaci ochrany osobních údajů.  O data v listinné 
podobě je postaráno v souladu s Nařízením EU, tzn. je standardně zabezpečena proti zničení, krádeži 



nebo zneužití. Data v elektronické podobě zejména pak členská evidence je řádně zabezpečena proti 
zneužití. Přístup do ni mají pouze členové Výkonného výboru ABC a odpovědná osoba. 

Poskytování OU -  zpracované OU jsou poskytovány pouze subjektům k zajištění registrace 
sportovců, přestupů mezi jednotlivými členskými kluby FAČR, zdravotnickým zařízením k zabezpečení 
povinných zdravotních prohlídek a k podávání žádostí o granty a dotace. Jedná se zejména o 
následující subjekty: 
FAČR a jeho členské kluby, Nadační fond FAČR, MŠMT ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část 
Praha 4 a ostatní orgány státní správy včetně Policie ČR a soudů. 

OU – nejsou zásadně používány ke komerčním ani marketingovým účelům 

Práva subjektů: 
Právo na informace o zpracování OU -  viz bod 2) 
Právo na opravu – viz bod 6) 
Právo na výmaz – zejména z důvodů: 

a) OU už nejsou potřebné pro stanovený účel 
b) Je odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod 
c) Je podána námitka proti zpracování a neexistuje převažující důvod pro zpracování 
d) Výmaz přikazuje právní řád 

Odvolání souhlasu - Souhlas může podepsaná osoba kdykoli odvolat. Je třeba ale vzít na vědomí, že 
bude-li odebrán souhlas se zpracováním základních údajů, nebude další členství ve spolku možné. 
Omezení v oblasti dalších údajů bude s odvolávajícím projednáno, ale podle výsledku projednání je 
možné, že další členství nebude i v tomto případě bez uděleného souhlasu možné. Souhlas musí být 
odvolán písemně do sídla spolku (bez nutnosti použít nějaký formulář, ale musí být zřetelně uvedeno, 
co se odvolává).  

Kamerový systém – k zabezpečení majetku ABC je nainstalován kamerový systém a s ohledem na 
skutečnost, že nepořizuje záznamy, postačí informační tabulky, že objekt je monitorován. 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Výkonným výborem ABC. Jeho znění 
bude vyloženo na webovou stránku k seznámení členské základny ABC Braník, fotbal, z. s. 

 

Přílohy: 

Přihláška člena osoby starší 14. let  

Přihláška člena osoby mladší 14. let – zákonný zástupce 


