Všeobecné podmínky projektu „Pojď hrát hokej“ pro kluby
I. Základní ustanovení
1. Projekt „Pojď hrát hokej“ (dále jen jako „Projekt“), a akce „Týden hokeje“, které jsou jeho součástí, jsou
provozovány Českým svazem ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha
9, IČO: 00536440 (dále jen jako „ČSLH“) a společností PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská
2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689 (dále jen jako „PH“). PH je vlastníkem a provozovatelem webových
stránek www.pojdhrathokej.cz. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání webových stránek
www.pojdhrathokej.cz se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen jako „VP“). Každý uživatel
webových stránek www.pojdhrathokej.cz se zavazuje, že se pro používání webových stránek
www.pojdhrathokej.cz bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými
mravy, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů webových
stránek www.pojdhrathokej.cz.
2. Účast v Projektu je určena právnickým osobám, které jsou členy ČSLH, a které se prostřednictvím alespoň
jednoho svého družstva účastní jakékoliv mládežnické soutěže ČSLH v ledním hokeji (dále jen jako „Klub“)
a zároveň jsou registrovány do Projektu, tedy řádně vyplnily a podaly „Přihlášku do rozvojového projektu
Českého svazu ledního hokeje z.s. Pojď hrát hokej“ (dále jen jako „Přihláška“) v souladu s těmito VP a jejich
Přihláška byla schválena sportovním oddělením ČSLH. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím
internetového online formuláře. Jestliže má Klub zájem účastnit se Projektu již počínaje právě probíhající
sezónou, přičemž sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího (dále jen jako
„Sezóna“), je povinen podat Přihlášku nejpozději do 30. 6. této Sezóny.
3. VP jsou určující ve vztahu mezi ČSLH a Klubem.
4. Klub nabývá účasti v Projektu schválením jeho Přihlášky sportovním oddělením ČSLH. Seznam
schválených účastníků Projektu pro aktuální Sezónu bude uveden na webových stránkách
www.pojdhrathokej.cz. nejpozději do 20. 7. této Sezóny. Kluby, které podají Přihlášku po 30. 6. Sezóny,
budou, v případě schválení jejich Přihlášky sportovním oddělením ČSLH, přijaty k účasti v Projektu od
následující Sezóny. Účast Klubu v Projektu končí dne 30. 6. 2024, nedojde-li před tímto dnem k ukončení
Projektu, k odhlášení Klubu z Projektu, nebo k vyloučení Klubu z účasti v Projektu.
II. Ochrana osobních údajů
1. Správce databáze osobních údajů:
Český svaz ledního hokeje z.s., IČO: 00536440, se sídlem Českomoravská 2420/15,
Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 852 vedenou u Městského
soudu v Praze (dále jen jako „Správce“).
2. Zpracovatelem osobních údajů je každý dílčí Klub (dále jen jako „Zpracovatel“).
3. Pro účely těchto VP se údaji rozumí osobní a identifikační údaje účastníků a oprávněných zástupců
účastníků, tj. fyzických osob účastnících se jednotlivých akcí Týden hokeje v Klubech. Osobními
a identifikačními údaji subjektů se rozumí zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mailová
adresa, informace vztažené k hokeji (zdali je rodičem hokejisty mladšího 15 let, včetně informací o mladém
hokejistovi /jméno, příjmení, pohlaví, datum narození/).
4. Zpracovatel a jím pověřené osoby se zavazují s řádnou péčí ochraňovat osobní údaje všech účastníků akcí
Týdenhokeje, nezveřejňovat je a neposkytovat je třetím osobám a jednat vždy pouze v souladu s Nařízením
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) (dále jen jako „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů spolu s dalšími související právními předpisy a rovněž dle pokynů uvedených v „Manuálu
akce Týden hokeje“ (dále jen jako „Manuál“).
5. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu vymezeném v čl. II. odst. 3 těchto VP.
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6. Osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány pro Správce a v souladu s jeho pokyny.
7. Správce nese odpovědnost za zákonnost zpracování, dodržení zákonných předpisů a nařízení na ochranu
osobních údajů, včetně ochrany práv při zpracování osobních údajů.
8. Správce a Zpracovatel jsou povinni se neprodleně informovat, pokud se vyskytnou chyby nebo
nepravidelnosti ve zpracování osobních údajů.
9. Správce je povinen poskytnout veškeré informace v dohodnutém formátu, který Zpracovatel potřebuje ke
zpracování.
10. Zpracovatel je povinen přijmout taková technická, personální a jiná potřebná 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. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
11. Zpracovatel tímto potvrzuje, že se seznámil s veškerými relevantními předpisy o ochraně osobních údajů.
Zpracovatel prohlašuje, že veškeré jeho vnitřní dokumenty jsou v souladu s konkrétními požadavky Nařízení.
12. Zpracovatel nese odpovědnost za zákonnost zpracování osobních údajů, respektování všech právních
předpisů o ochraně osobních údajů.
13. V případě potřeby Zpracovatel písemně jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37
Nařízení. Zpracovatel odpovídá za to, že pověřencem bude pouze osoba s patřičnými znalostmi a zkušenostmi
v oblasti ochrany osobních údajů a dat.
14. Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje získané od Správce pouze pro účely, pro které je získal.
15. Osoby pověřené zpracováváním osobních údajů jsou vázány mlčenlivostí.
16. Zpracovatel nesmí vytvářet žádné kopie ani duplikáty osobních údajů bez vědomí a souhlasu Správce.
17. Zpracovatel smí poskytovat informace třetím osobám nebo subjektům osobních údajů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu Správce, případně na základě své výslovně stanovené zákonné povinnosti.
18. Pokud se subjekt osobních údajů obrátí na Zpracovatele s cílem uplatnit svůj nárok na základě předpisu
o ochraně osobních údajů (např. Nařízení, zákona o zpracování osobních údajů), Zpracovatel je povinen
takovou žádost neprodleně předat Správci.
III. Výhody pro Klub
1. Záštita ČSLH nad náborovými aktivitami Klubu.
2. Dárkové předměty pro účastníky akce Týden hokeje, případně dalších náborových akcí.
3. Tiskoviny a tisková data k náborovým akcím dle určení ČSLH.

IV. Povinnosti Klubu
1. Klub je povinen v každém termínu vypsaném ČSLH zajistit a uspořádat náborovou akci v rámci Týdne
hokeje přesně dle poskytnutého Manuálu a dalších konkrétních pokynů ČSLH. Klub je zároveň povinen
takovou akci marketingově propagovat s dostatečným časovým předstihem. Pořadatelem akce je Klub, který
je povinen uspořádat akci s maximálním ohledem na bezpečnost všech účastníků.
2. Klub se zavazuje splnit všechny náležitosti, které obsahuje Manuál a příloha Manuálu „Příloha č. 3:
Marketingové náležitosti“, které Klubu poskytne ČSLH. Klub se dále zavazuje nakládat s péčí řádného
hospodáře a dle pokynů uvedených v Manuálu a příloze Manuálu „Příloha č. 3: Marketingové náležitosti“
s veškerým svěřeným a půjčeným vybavením a dalšími věcmi, které poskytl ČSLH/PH na celé období
realizace Projektu, tj. do 30. 6. 2024. Po skončení Projektu se pak Klub zavazuje vybavení ČSLH/PH vrátit,
pokud nebude ze strany ČSLH rozhodnuto jinak.
3. Svěřené dárkové předměty smějí být použity pouze dle pokynů ČSLH a předány pouze účastníkům
jednotlivých akcí v rámci Týdne hokeje v souladu s Manuálem.
4. Klub je povinen nakládat s osobními údaji účastníků akcí Týden hokeje, pouze dle pokynů ČSLH, v
souladu s Nařízením a s čl. II. těchto VP. Žádné jiné zacházení s formuláři a osobními údaji účastníků, včetně
poskytnutí třetím osobám, není dovoleno.
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5. Klub se zavazuje přesně dle pokynů ČSLH a především Manuálu vypracovat a dodat v určené lhůtě
všechny výstupy z každé jednotlivé akce Týden hokeje na adresy určené ČSLH a uvedené v Manuálu.
Výstupy musí obsahovat určené množství fotografií, článek v uvedeném rozsahu a dokumentaci plnění
povinností dle dodaného vzoru.
6. Klub je povinen dbát dalších pokynů ze strany ČSLH v souvislosti s pořádáním akce Týden hokeje
a Projektu, především pak takovým způsobem, jak je uvedeno v Manuálu a všech jeho přílohách a na
webových stránkách www.pojdhrathokej.cz.
Klub se zároveň zavazuje podporovat a vhodně propagovat další marketingové a jiné aktivity a projekty
ČSLH.
V. Sankce při nesplnění podmínek a pokynů
Klub je bez výhrady povinen plnit všechna ustanovení těchto VP. ČSLH si vyhrazuje jednostranné právo
uložit Klubu za nesplnění výše uvedených povinností přiměřené sankce. Sankce mohou být finančního
i věcného charakteru dle uvážení ČSLH. Udělením sankce není dotčeno právo na náhradu škody.
Sazebník sankcí:
1. Při opakovaném nedodání výstupů z akce Týden hokeje v požadovaném termínu a dle pokynů uvedených
v Manuálu může být Klub vyloučen z účasti v Projektu. V případě organizace akce Týden hokeje v rozporu
s Manuálem a jeho jednotlivými přílohami, a to bez písemného souhlasu oprávněné osoby za ČSLH
(projektový manažer či jím pověřená osoba), může být Klub rovněž vyloučen z účasti v Projektu.
2. Při porušení povinností týkajících se nakládání s osobními údaji účastníků náboru bude Klubu udělena
sankce ve výši pokuty udělené ČSLH jako správci osobních údajů ze strany Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
3. Při nesplnění povinností vůči reklamnímu partnerovi Projektu (vycházejících z povinností Klubů
uvedených v Manuálu) může být Klubu udělena sankce ve výši sankce dané smluvním ujednáním mezi
ČSLH/PH, resp. BPA sport marketing a.s. (marketingový partner Projektu) a příslušným reklamním
partnerem.
4. Při neschváleném používání svěřeného a půjčeného vybavení může být Klubu vybavení odebráno a může
mu být uložena povinnost zaplatit ČSLH/PH náhradu za opotřebení vybavení za celou dobu výpůjčky. V
případě ztráty půjčeného vybavení je pak Klub povinen uhradit ČSLH/PH náklady na jeho pořízení.
5. V případě neuskutečnění akce Týden hokeje ve schváleném termínu bez předchozího písemného souhlasu
ze strany ČSLH může být Klub vyloučen z účasti v Projektu.
6. V případě, že žádné družstvo Klubu dvě po sobě jdoucí Sezóny nevstoupí do žádné mládežnické soutěže
ČSLH v ledním hokeji, může být tento Klub z účasti v Projektu vyloučen.
7. V případě vyloučení z účasti v Projektu je Klub povinen neprodleně vrátit ČSLH/PH ze strany ČSLH/PH
svěřené či půjčené vybavení a věci a uhradit ČSLH/PH náhradu za jejich případné opotřebení. V případě, že
porušení povinností ze strany Klubu způsobí udělení jakékoliv sankce ČSLH/PH ze strany jeho smluvního
partnera, bude tato sankce přenesena na Klub.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré vztahy mezi zúčastněnými stranami se řídí těmito VP, právním řádem České republiky, především
pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími souvisejícími předpisy.
2. Klub prohlašuje, že se před podáním Přihlášky seznámil se zněním těchto VP, souhlasí s ním a současně,
že v něm nejsou obsažena žádná ustanovení ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, tedy ustanovení, která
nemohl rozumně očekávat.
3. ČSLH je oprávněn kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VP, přičemž oznámení o změně bude
zveřejněno na webové stránce www.pojdhrathokej.cz. Změny VP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění
na příslušné webové stránce. V případě, že Klub nebude se změnou VP souhlasit, může se odhlásit z Projektu
do 30 dní od data uveřejnění změn VP na webových stránkách Projektu. Odhlášení z Projektu je Klub povinen
učinit písemně na adresu ČSLH.
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4. Bez udání důvodu je Klub oprávněn se z Projektu odhlásit pouze k 30. 6. kalendářního roku. Odhlášení
je však možné učinit pouze písemně na adresu ČSLH, a to vždy nejméně tři měsíce předem. Pokud se Klub
z Projektu odhlásí, je povinen vrátit ČSLH/PH ze strany ČSLH/PH svěřené či půjčené vybavení a věci, a to
nejpozději do dne, k němuž má účast Klubu v Projektu jeho odhlášením skončit.
5. ČSLH je oprávněn kdykoli Projekt ukončit, a to bez jakýchkoli právních nároků Klubů. V takovém případě
jsou Kluby povinny neprodleně vrátit ČSLH/PH ze strany ČSLH/PH svěřené či půjčené vybavení a věci,
pokud nebude ze strany ČSLH rozhodnuto jinak.
Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti 1. 7. 2022.
Český svaz ledního hokeje z.s.
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