
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ1 
 
v souvislosti s členstvím evidovaných (přidružených) členů/členek v Českém minigolfovém svazu, z.s., IČO: 45772495, 

se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „ČMGS“)  
 
ČMGS tímto informuje své evidované (přidružené) členy/členky, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává níže uvedené 
osobní údaje: 
 

a) jméno, 
b) příjmení, 
c) tituly, 
d) rodné číslo, 
e) datum narození. 
f) státní občanství, 
g) adresa místa pobytu, 
h) role evidovaného (přidruženého) člena (aktivní sportovec, technický a organizační pracovník, funkcionář), 
i) věková kategorie a výkonnostní třída, 
j) skutečnost, zda je evidovaný (přidružený) člen trenérem s platnou třídou a druh dosažené třídy, 
k) skutečnost, zda je evidovaný (přidružený) člen rozhodčím s platnou třídou a druh dosažené třídy, 
l) registrační číslo v ČMGS, 
m) příslušnost ke spolku, jež je členem ČMGS (dále jen „Spolek“), 
n) rok vzniku členství v ČMGS a ve Spolku (dále jen „Osobní údaje“). 

 
Do spolkové činnosti, při níž jsou Osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na 
soutěžích), evidence členské základny ČMGS, plnění členské povinnosti vůči organizacím, jichž je ČMGS členem nebo s nimiž 
je ČMGS v jiném právním vztahu, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod. 
 
ČMGS dále informuje, že uvedené Osobní údaje o evidovaných (přidružených) členech/členkách budou zpracovávány a 
uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou Osobní údaje součástí historických, 
sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost ČMGS (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), 
budou uchovávány po celou dobu existence ČMGS. 
 
ČMGS, při plnění svých povinností vůči organizacím, jichž je členem nebo s nimiž je v jiném právním vztahu, předává Osobní 
údaje o svých evidovaných (přidružených) členech/členkách těmto subjektům: 

• organizacím, jichž je ČMGS členem nebo s nimiž je ČMGS v jiném právním vztahu (WMF2, EMF3, ČOV4,  ČUS5, 
ČUKIS6) 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 
 

a to za účelem: 
• evidence členské základny v rejstříku sportovních organizacích, sportovců, trenérů a sportovních zařízení dle zák. č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
• identifikace na vnitrostátních a mezinárodních soutěžích a tvorby mezinárodního hráčského žebříčku, 
• vedení evidence sportovních výsledků, 
• žádostí o dotace a příspěvky, 
• splnění povinností vůči organizacím, jichž je ČMGS členem nebo s nimiž je v jiném vztahu, 
• uvedeným ve Stanovách ČMGS a z nich vyplývajících předpisů. 
 

ČMGS upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o evidované (přidružené) členství v ČMGS výše uvedené Osobní údaje pro 
účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jeho členem/členkou. 
 
Evidovaný (přidružený) člen/členka je srozuměn/a se svým právem: 

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení 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 „Nařízení“)), 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

                                                
1 Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
2 World Minigolf Sport Federation, se sídlem Södra Kringelvägen 4, 281 33 Hässleholm, Švédské království, registrační číslo: 802469-2041  
3 European Minigolf Sport Federation, se sídlem v Basileji, Švýcarská konfederace 
4 Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, Česká republika 
5 Česká unie sportu, z.s., IČO: 00469549, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, Česká republika 
6 Česká unie kolektivních a individuálních sportů z.s., IČO: 22711791, se sídlem U Slavie č.ev. 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha, Česká 
republika 


