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Informace AČR o zpracování osobních údajů  
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

Obecná ustanovení 

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů (dále jen „Zákon“), si Vás Autoklub České republiky /AČR/, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00, IČO 00550264, zápis ve spolkovém rejstříku Městského 
soudu v Praze, sp. zn. L 1219, dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, o Vašich 
právech a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. 

AČR je na základě rozhodnutí příslušných mezinárodních organizací jako jediný oprávněn řídit danou 
oblast motoristického a nemotorového sportu v České republice, a to v rozsahu jimi stanoveným. 
AČR tak řídí zejména oblast motocyklového, automobilového a kartingového sportu, včetně všech 
činností s tím souvisejících, zejména 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 (dále jen „výkon sportovní autority“). 

Osobními údaji se rozumí Vaše adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné 
číslo, bydliště (ulice, obec, PSČ), kontakt (e-mail, telefon) a popisné údaje: funkce/činnost. Tyto 
osobní údaje jste nám poskytl vyplněním přihlášky za člena AČR. Poskytnutí těchto osobních údajů je 
dobrovolné s tím, že jejich poskytnutí je ze strany AČR podmínkou pro registraci člena v AČR. 

Zpracovávat Vaše osobní údaje bude správce, kterým je AČR, a zpracovatel splňující podmínky 
Zákona, v souladu se Zákonem, a to v rozsahu v jakém jste nám je poskytl, pro účely vedení členské 
základny AČR, registrace v centrální evidenci AČR, evidence placení členských příspěvků, výroby 
členských legitimací, registrace pobočných spolků AČR, poskytování služeb s členstvím v AČR 
souvisejícím, dále pro účely související s poskytováním prostředků ze státního rozpočtu a vedení 
příslušné databáze sportovců, a k naplňování činnosti AČR dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, v platném znění, Stanov a vnitřních předpisů AČR. Rodné číslo bude využíváno pouze pro 
vnitřní potřeby AČR.  

AČR zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů a pro účely archivnictví. 
Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě a automatizovaným zpracováním, prostřednictvím 
oprávněných osob v souladu se Zákonem. 

Osobní údaje může AČR zpracovávat v souladu s § 5, odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů i bez 
souhlasu subjektu údajů s tím, že je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života 
subjektu údajů. 

Zpracováním osobních údajů může AČR v souladu se Zákonem zmocnit nebo pověřit zpracovatele, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a to zejména pro účely vedení centrální registrace a vydávání 
členských legitimací, vedení držitelů licencí a pro účely související s výkonem sportovní autority.  
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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 mlčenlivost 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 pouze v souladu se Zákonem, s příslušnými právními 
předpisy nebo v souladu s účelem jejich zpracování (zejména v souvislosti s poskytováním prostředků 
ze státního rozpočtu a vedením příslušné databáze sportovců). 

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 
informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že 
správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele                  
o vysvětlení a může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost 
subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 
Žádosti se doručují do sídla AČR. 

AČR zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se Zákonem a je-li to nezbytné, osobní 
údaje aktualizuje. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny 
bezodkladně nahlásit správci jakoukoliv jejich změnu. 

Provádí-li AČR nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb 
subjektu údajů, lze pro tento účel použít údaje specifikované v Zákoně. AČR nebo zpracovatel však 
nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se 
zpracováním je nutné vyjádřit písemně. AČR může tyto údaje předat jinému správci za účelem 
nabízení obchodu a služeb. AČR je oprávněn šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky 
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Dále Vás informujeme, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění        
a Stanovami AČR, vede AČR seznam svých členů, a to v elektronické podobě. Do seznamu se zapisují 
údaje, které člen poskytl AČR vyplněním přihlášky. Zápisy a výmazy týkající se členství osob jsou 
prováděny podle druhu členství a na základě skutečností a rozhodnutí dle Stanov AČR. Způsob 
provádění zápisů a výmazů je upraven vnitřními předpisy AČR. Seznam členů je neveřejný a není 
zpřístupněn, s výjimkou jeho zpřístupnění v souladu s příslušnými právními předpisy nebo                         
v odůvodněných případech na základě rozhodnutí Prezídia AČR.  

Zvláštní ustanovení pro držitele příslušných licencí AČR 

V případě, že se jakýkoli jezdec, činovník či pořadatel, případně další určená osoba, rozhodne účastnit 
podniků pod AČR, musí požádat o vydání příslušné licence. Žádost o licenci je současně přihláškou za 
člena AČR. Držitel licence se zavazuje mimo jiné dodržovat a řídit se při výkonu sportovní činnosti 
vnitřními předpisy a pravidly AČR, mezinárodními sportovními řády (MSŘ) a národními sportovními 
řády (NSŘ), Světovým antidopingovým kodexem a souvisejícími mezinárodními a národními předpisy 
a pokyny. Toto činí zcela svobodně a v případě, že mu je vydána příslušná licence, je povinen 
stanovené předpisy respektovat. 
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Osobními údaji se rozumí Vaše osobní údaje specifikované výše, a dále citlivé údaje, a to zejména 
údaje o zdravotním stavu, které jsou nutné dle MSŘ a/nebo NSŘ pro vydání licence. Poskytnutí 
těchto osobních údajů je dobrovolné s tím, že pokud to vyžadují MSŘ a/nebo NSŘ je jejich poskytnutí 
ze strany AČR podmínkou pro vydání a držení licence. 

Zpracovávat Vaše osobní údaje bude správce AČR a zpracovatel splňující podmínky Zákona,                   
v rozsahu a pro účely uvedené výše, dále pro účely vedení evidence držitelů příslušných licencí, pro 
účely související s výkonem sportovní autority a s tím spojených záležitostí, a k naplňování práv a 
povinností AČR zejména dle MSŘ a NSŘ a dalších předpisů upravující danou oblast sportu. AČR           
bude uchovávat Vaše osobní údaje po dobu specifikovanou výše a dále po dobu vyplývající 
z příslušných MSŘ a NSŘ. 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v souladu s výše uvedeným a dále v rámci výkonu 
sportovní autority, zejména při výkonu veškeré sportovně technické činnosti dle MSŘ a NSŘ. Osobní 
údaje mohou být zveřejněny v příslušné Ročence daného sportovního odvětví, na webových 
stránkách AČR, které jsou oficiálním informačním zdrojem AČR a na webových stránkách, se kterými 
má AČR smluvní či jiný právní vztah, 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. 

 

 

 
 
 
 
 


