
Informační memorandum k souhlasu se 

zpracováváním osobních údajů 

 
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí? 

4. Pro jaké účely souhlas udělujete? 

5. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 

6. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům? 

7. Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání osobních údajů? 

8. Kde a jak můžete uplatnit svá práva? 

9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů? 

 
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

 
Správcem Vašich osobních údajů je Asociace amatérských sportů ČR, z.s. se sídlem Václavské 
náměstí 837/11, 110 00 - Praha. 

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? 

 
Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 
 

● Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, město, 
PSČ. 

● Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa. 
● Sociodemografická data – statistické údaje typu věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, 

škola, školní průměr 
● Sportovní výsledky – dosažené časy, výkony, druh sportu,  
● Komunikační informace – informace ze záznamů telefonických hovorů, pomocí e-mailu, 

chatu, sms 
● Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče nebo z mobilních aplikací 
● Záznamové materiály – fotografie, videa 

 

3.  Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí? 

 
Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte na 

webu www.talentroku.cz 

 

4. Pro jaké účely souhlas udělujete? 

 
Souhlas udělujete za účelem řádného fungování projektu Talent roku, především pak identifikace 
účastníků, evidence soutěžních materiálů, koordinace účastníků, poskytování zpětné vazby, veřejné 
prezentace i propagace správce či jeho projektů a informování účastníků o těchto dalších 
projektech. 

 

5. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 

 
Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu 10 let.  
Po uplynutí výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje vymazány. To neplatí v případě 
zpracovávání osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas. 

 

6. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům? 

 
Pro zpracování údajů mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní 
údaje jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti 
Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Například se může jednat o  externí společnosti spravující 



naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a  zpracovávání osobních údajů. 

S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o  zpracovávání osobních údajů a tím jsou též 
vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů. 

 
Asociace amatérských sportů ČR, z.s. 

 

7. Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání osobních údajů? 

 
Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva: 

 
Právo na informace o  zpracovávání Vašich osobních údajů 
Informace obsahují zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně 
i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracovávání, kategorie dotčených osobních údajů, 
příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích 

zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů a další. 

 
Právo na přístup k osobním údajům 
Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo 
na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích 
nebo kategoriích příjemců, době uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu 
podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace 
a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte 

právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. 

 
Právo na opravu 
Máte právo na opravu neaktuálních či nepřesných osobních údajů. 

 
Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

V zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá 
takováto žádost však podléhá individuálnímu posouzení. 

 
Právo na omezení zpracování 

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné 
důvody, nebo si přejete osobní údaje blokovat. 

 
Právo na přenositelnost údajů 
Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, předáme Vaše osobní údaje 
v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné 

či jiné významné překážky, 

 
Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování 
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu 

s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se 
prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. 

 
Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů 
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na 
dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 - 
Praha 7 (webové stránky https://www.uoou.cz/). 

 

8. Kde a jak můžete uplatnit svá práva? 

 
Jednotlivá práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů zavoláním na telefonní 
číslo 722 904 664, zasláním e-mailu na adresu info@talentroku.cz, soutez@talentroku.cz nebo 

formou písemné žádosti zaslané do sídla společnosti (naleznete v bodu 1). 
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však 

do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí 
prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom Vás informovali. 
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla 
žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si 
účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím 
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požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných 

osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za 
administrativní náklady. 

 

9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů? 

 
Souhlas se zpracováváním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej 
můžete kdykoliv odvolat. 

 
Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat? 

 
● Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození,
 abychom věděli, kdo jste. 
● Uveďte, komu odvolání podáváte. 
● Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. 
● Váš vlastnoruční podpis. 

 
Jakým způsobem mohu odvolání poslat? 

 
● Odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů lze poslat pouze v písemné podobě, a to
 proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. 
● Písemným prohlášením zaslaným do sídla Asociace amatérských sportů ČR, z.s. (naleznete

 v bodu 1). 

 


