
Oznámení o ochraně osobních údajů pro členy ČPF z.s. 
Spráce údajů: Česká padelová federace z.s. 
  IČO 04250851 

Osobní údaje, které jste vyplnili při přihlášení za člena České padelové federace z.s. (dále jen 
ČPF), nebo doplnili do svého profilu hráče, potřebujeme znát a tudíž evidujeme z následujících 
důvodů: 
- možnosti kontaktu 
- povinnosti vedení členské evidence a její zpracování pro potřeby příslušných orgánů státní 

správy a samosprávy 
- evidence a zveřejnění sportovních výsledků na webu ČPF 
- identifikace při užívání a poskytování slev do areálů 
- přihlašování se na akce ČPF 

Nejčastěji jsou zpracovávány následující údaje: 
- jméno a příjmení 
- datum narození 
- rodné číslo (pouze pro potřeby NSA) 
- e-mailová adresa 
- kontaktní adresa 
- telefonní číslo 
- státní příslušnost 
- sportovní výsledky a jejich historie 
- příslušnost ke klubu 

Vaše údaje zpracováváme a evidujeme při vašem trvajícím členství v ČPF a ze zákonných důvodů 
i po případném skončení členství v ČPF. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů 
a budou poskytnuty smluvním partnerům správce, sportovním oddílům či svazům a orgánům státní 
a veřejné správy ČR. 

Rádi bychom Vás informovali, že máte právo požadovat od správce údajů přístup k Vašim 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku 
proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, 
že při zpracování vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy. 

Máte právo požadovat výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování. Toto se 
netýká osobních údajů, které jsou správcem údajů zpracovávány z titulu plnění právní povinnosti 
správce na základě zákona, resp. stanov správce nebo na základě plnění smlouvy. Máte právo na 
kvalifikovanou informaci o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném závazným 
právním předpisem, resp. stanovami správce a správce je povinen takovou informaci Vám 
poskytnout. 

Oznámení nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2020 
Česká padelová federace z.s. 
RNDr. Milan Prokš


