
Rozhodnutí výboru ČGF ve věci ochrany osobních údajů 

 

Výbor ČGF vydává ve své pravomoci dle čl. 9 odst. 11 stanov ČGF  

pro realizaci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění   

toto  

R O Z H O D N U T Í 

1. Osobní údaje hráčů golfu získává každý klub, člen ČGF, a Centrální 
mimoklubová registrace (CMR). Tyto subjekty osobní údaje získávají, a předávají 
do informačního systému ČGF k dalšímu zpracování.  

2. Správcem osobních údajů hráčů golfu je tedy klub, pokud jde o údaje jeho členů – 
fyzických osob, a ČGF. 

3. Účel, k němuž jsou údaje získávány:   

- evidence hráčů golfu, tedy evidence členské základny klubů, které jsou 
členy ČGF, a evidence CMR,  

- pro účely  
o zpracování přihlášek a startovních listin 
o organizace hry golfu, včetně handicapového systému 
o tvorby žebříčků hráčů 
o zjištění výkonnosti hráčů 

o přehled členů pro ČSTV, který je zpracovává ve svém informačním 
systému  

4. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů:   

- údaje budou zpracovávány v informačním systému ČGF, dnes na tzv. 
federačním serveru, který provozuje třetí osoba na základě smlouvy s ČGF  

- evidují se údaje nezbytné pro zpracování v informačním systému ČGF, 
které tvoří: 

o jméno a příjmení 
o rodné číslo 
o členské (klubové) číslo 
o handicap 

- tyto nezbytné údaje jsou následně zpracovány pro účely uvedené v bodě 3.,  
- evidují se další údaje, které slouží k dokonalejšímu propojení mezi kluby a 

členy klubů, jako např. bydliště, e-mail, telefon, jiný způsob spojení na člena.  

Členskou přihlášku připraví kluby ČGF tak, aby z ní byly patrny zvlášť údaje 
nezbytné pro zpracování v informačním systému ČGF a zvlášť další údaje.  

5. Do členské přihlášky hráče golfu každý klub (a do mimoklubové přihlášky CMR) 
zapracuje viditelně tuto informaci: 

„Osobní údaje uvedené na této přihlášce budou zpracovávány v informačním 
systému ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek a startovních 
listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému, tvorby žebříčků 
hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV. 



Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové 
evidence.  
Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu 
jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.  
Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF 
znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel.  
Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci informačního systému 
ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich použitím pro účely hry golfu, 
potřeby klubu a České golfové federace. 
Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že tuto informaci obdržel, a současně projevuje 
souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů.“  
 

6. Kluby a ČGF jsou povinni:  

- shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v 
rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,  

- uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování, tedy po dobu trvání členství hráče; po uplynutí této doby mohou 
být osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivnictví,  

- přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 
zneužití osobních údajů, 

- zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační 
opatření k zajištění ochrany osobních údajů,  

- nepředat shromážděné osobní údaje žádnému jinému subjektu, s výjimkou 
ČGF, a ČSTV pro potřeby přehledu o členské základně,  

- zajistit, aby zaměstnanci a funkcionáři klubu a ČGF a další osoby, které v 
rámci svých funkcí přicházejí do styku s osobními údaji, si byli vědomi své 
povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.  

 

 

V Praze dne 15.5.2007 

         JUDr. Milan Veselý v.r. 
                 prezident ČGF 


