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_____________________________________________________________________________________________ 
IČ 26991543, vedeno u Městského soudu v Praze, oddíl L, spisová značka L15533 

bankovní spojení : ČSOB,a.s. - č.ú.: 196290221/0300 

Informace o zpracování osobních údajů 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako GDPR). Toto nařízení se předmětem úpravy 

dotýká také činnosti registrovaných sportovců. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců za účelem 

naplnění jejich práv na přístup k informacím sděluje následující: 

 

1. ČATHS přijala veškerá opatření za účelem zabezpečení zpracování dle čl. 24 a 32 GDPR. Zejména se jedná 

o zajištění důvěrnosti, odolnosti a integrity systémů, pseudonymizace a šifrování osobních údajů tam, kde 

to je možné, jakož i zajištění procesu průběžného testování systémů. 

2. Osobní údaje na přihlášce k registraci, tedy jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost a bydliště 

jsou zpracovávány za účelem vedení evidence sportovců u ČATHS pro klubovou příslušnost a umožnění 

případné kontroly totožnosti člena ČATHS (dle rec. čl. 47 GDPR zamezení podvodům). 

3. Údaj o rodném čísle člena ČATHS je zpracováván jako jedinečný a nenahraditelný identifikátor fyzické 

osoby, a to za účelem vedení evidence sportovců a členů realizačního týmu u ČATHS pro klubovou 

příslušnost a umožnění případné kontroly totožnosti tohoto člena (dle rec. čl. 47 GDPR zamezení 

podvodům). 

4. Právním titulem ke zpracování osobních údaje je oprávněný zájem 6 odst. 1 písm. f) na možnosti 

kontrolovat totožnost sportovců a členů realizačního týmu ČATHS v evidenci a zamezit tak podvodům ve 

smyslu rec. čl. 47 GDPR. 

5. Správcem osobních údajů je Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců z. s., Zátopkova 100/2, 

Břevnov, 169 00 Praha, IČ: 26991543, email: caths@caths.cz. 

 

V případě jakéhokoli dotazu, žádosti či připomínce ohledně zpracování osobních údajů se neváhejte na ČATHS 

obrátit. 


