
1/1  

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 111, fax: 234 665 444 
posta@uoou.cz, www.uoou.cz 

*UOOUX00CSNNN* 
 
Čj. UOOU-08534/18-2 
Vyřizuje: Mgr. Andrea Čermáková 
 
 
 
Praha 19. října 2018  
  
Zpracování osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 30. 8. 2018 Váš dotaz týkající se zpracování 
osobních údajů žáků a studentů škol v rámci sportovních akcí, které pro školy zajišťujete. 
K tomu Vám sděluji následující:  
 
Pořádání sportovních akcí školou lze posoudit jako činnost, kterou škola realizuje v rámci 
svého vzdělávacího a výchovného úkolu.  Dochází-li při něm ke zpracování osobních údajů 
žáků či studentů jako účastníků sportovní akce, probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. 
e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) – dále jen „obecné nařízení“. 
Právním titulem je tedy plnění úkolu ve veřejném zájmu. Vyhlášení výsledků účastníků je 
nepochybně nedílnou a legitimní součástí soutěže. 
 
Škola je oprávněna využít na zajištění sportovní akce specializovaný subjekt. Je však povinna 
dbát zásady minimalizace údajů a pro daný účel předat tomuto subjektu osobní údaje žáka či 
studenta v rozsahu jméno, příjmení, škola (případně třída), ke kterým může být následně 
přiřazen i dosažený sportovní výkon.  
 
Co se týká fotografií, tak pokud není fotografie dále spojována se jménem ani jiným osobním 
údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních údajů ve smyslu 
článku 4 odst. 2 obecného nařízení. Případné svolení s pořízením a šířením podobizny či 
videozáznamu se pak řídí režimem občanského zákoníku, viz ustanovení § 84 a násl.  
 
K dané problematice si Vás dovoluji odkázat na další informace Úřadu pro ochranu osobních 
údajů dostupné na těchto webových stránkách: 
https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2619 
https://www.uoou.cz/k-cinnosti-spolku/ds-5084/archiv=0&p1=2619 
 
S pozdravem 
 
   
  Mgr. Ladislav Hejlík 
  vedoucí oddělení konzultací 
       (podepsáno elektronicky) 

Vážená paní 
Mgr. Ivana Jalovecká 
jalovecka@sporty-cz.cz 
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