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Informace o zpracování osobních údajů 

Svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte 

 

Česká nadace sportovní reprezentace, se sídlem Na Poříčí 12, č. p. 1041, 110 00 Praha 1, IČ: 
25196596 („Nadace“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jakožto osobní údaje žadatele 
o podporu z projektu Česká olympijská nadace („ČON“) v rozsahu žádosti, tedy jméno, 
příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů1 a zákonem,2 a to zejména pro účely podání a zpracování žádosti 
o podporu z projektu ČON. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely 
představující obsah smluvního vztahu mezi žadatelem a Nadací a oprávněné zájmy Nadace není 
podání a zpracování žádosti o podporu z projektu ČON možné. 

Nadace bude zpracovávat Vaše osobní údaje (osobní údaje Vašeho dítěte) v rozsahu žádosti 
o podporu z projektu ČON, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
sport, údaje o sportovním zařízení a osobní údaje v rozsahu dokumentu dokládajícího sociální 
situaci dítěte. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je zejména zpracování žádosti 
o podporu z projektu ČON, poskytnutí podpory z projektu ČON, zveřejnění informace 
o poskytnuté podpoře z projektu ČON na webových stránkách www.olympic.cz/nadace, 
zasílání informací o projektu ČON a plnění sportovních snů dětí podpořených z projektu ČON. 
Bez poskytnutí uvedených osobních údajů (osobních údajů Vašeho dítěte) pro výše uvedené 
účely představující obsah smluvního vztahu mezi žadatelem a Nadací a oprávněné zájmy 
Nadace není podpora z projektu ČON možná.  

Podáním žádosti o podporu z projektu ČON, respektive účastí (Vašeho dítěte) na akcích ČON, 
udělujete Nadaci svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/video záznamu (Vašeho dítěte) 
a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,3 a to za účelem 
propagace akce, ČON, sportu dětí a myšlenky olympismu a s tím souvisejícímu zpracování 
uvedeného osobního údaje (podobizna, audio/video záznam). Obvyklým způsobem rozšiřování 
je myšleno zejména rozšiřování pomocí internetu – webu a Facebooku Nadace, ČON, Českého 
olympijského výboru a jejich partnerů. Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či 

                                                             
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 Zákon o zpracování osobních údajů, který bude přijat v návaznosti na obecné nařízení o ochraně osobních údajů.  
3 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv 
u příslušného pořadatele akce ČON nebo na níže uvedené e-mailové adrese.   

Nadace bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu podpory (Vašeho dítěte) 
z projektu ČON a následně do okamžiku vyjádření nesouhlasu (Vašeho dítěte) se 
zpracováváním výše uvedených osobních údajů. Nadace je oprávněna zpracovávat osobní údaje 
rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je veden na webu 
projektu ČON www.olympic.cz/nadace. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným 
zaměstnancům nebo spolupracovníkům Nadace či zaměstnancům a spolupracovníkům 
zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje (Vašeho dítěte) 
budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. 

Podáním žádosti o podporu z projektu ČON prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých 
právech a povinnostech (Vašeho dítěte), zejm. o právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na 
opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních 
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování 
osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost osobních údajů a taktéž právo (vi) 
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy 
a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu obrátit 
se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail con@olympic.cz nebo 
tel: +420 725 789 742. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


