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Informace Českého amatérského motosportu o zpracování osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
PRO DRŽITELE LICENCÍ
V souvislosti splněním povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „Zákon"), si Vás Český amatérský motosport dále jen ČAM, se sídlem Praha 5, Nad
Zámečnicí 18, PSČ 150 00, IČO 22841709, dovoluje informovat o zpracování Vašich
osobních údajů a o Vašich právech a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele.
ČAM je členem mezinárodní sportovní organizace I.M.B.A.. Činností s tím souvisejících jsou
vydávání příslušných řádů, licencí, kalendářů, schvalování jednotlivých podniků, propozic a
zvláštních ustanovení, přípravy sportovců a Činovníků, včetně s tím spojeného stanovování
příslušných poplatků a kontroly.
V případě, že se jakýkoli jezdec, činovník či pořadatel, případně další určená osoba, rozhodne
účastnit podniků pod ČAM, musí požádat o vydání příslušné licence. Podpisem žádosti o
vydání licence se žadatel zavazuje dodržovat příslušné mezinárodní sportovní řády (MSŘ) a
národní sportovní řády (NSŘ). Takto Činí zcela svobodně a v případě, že mu je vydána
příslušná licence, je povinen stanovené předpisy respektovat.
Osobními údaji se rozumí Vaše adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého
bydliště, datum narození, popisné údaje: kontakt (telefon, e-mail, fax) a citlivé údaje: údaje o
zdravotním stavu, které jsou nutné dle MSŘ a/nebo NSR pro vydání licence. Tyto osobní
údaje jste nám poskytl/a vyplněním žádosti.
Zpracovávat Vaše osobni údaje bude správce ČAM a jeho smluvní zpracovatelé splňující
podmínky Zákona, a to v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl a v souvislosti s naším
smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely vedení evidence držitelů příslušných licencí
a s tím spojených záležitostí a jsou využívány k naplňování prav a povinností ČAM zej. dle
MSŘ a NSŘ a dalších předpisů upravující danou oblast sportu.
ČAM zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu
jejich zpracování a nutná k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního
vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů a příslušných MSŘ
a NSŘ a pro účely archivnictví.
Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě a automatizovaným zpracováním,
prostřednictvím pověřených zaměstnanců ČAM dle vnitřních předpisů ČAM, do kterých lze
nahlédnout v sídle ČAM.
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Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí adresních a identifikačních údajů je
podmínkou pro vydání a drženi licence, totéž platí pro poskytnutí citlivých údajů, pokud to
vyžadují MSŘ a/nebo NSŘ.
Správce a zpracovatelé jsou povinni dodržovat povinnosti specifikované v Zákoně. Jakékoliv
osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo
zpracovatele), jsou povinny zachovávat mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů; tato povinnost trvá
neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem
chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, v rámci veškeré sportovně
technické činnosti dle MSŘ a NSŘ a zveřejněny na webových stránkách ČAM, které jsou
oficiálním informačním zdrojem ČAM a to i po ukončení platnosti licence. Citlivé údaje
mohou být poskytnuty příslušné lékařské komisi, určeným lékařům a dalším osobám dle MSŘ
a/nebo NSŘ.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracováni svých osobních údajů, je mu správce
Povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Žádost se doručuje do sídla ČAM
Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo provozovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního
života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může správce nebo zpracovatele požádat o vysvětlení a může
požadovat, aby správce nebo zpracovatel tyto vzniklé chyby odstranil. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Žádost se
doručuje do sídla ČAM.
Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav.
ČAM zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se Zákonem a je-li to
nezbytné, osobni údaje aktualizuje. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit správci jakoukoliv jejich změnu.

