
lNFoRMAcE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚOnlŮ

vsauladu s Nařizením Evropského palamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27_ dubna 2016 o
ochraně fyzických osob V §oUvls/osí/ se zpracaváním asobních údajů a volném pahybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/Es (dále jen ,,Nařizení')

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím V oddílu/klubu (SKTJ)
(dále jen ,,správce"),

^rz 
4a..} :,';n c,,.,'F + r.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona ,l 15i200l sb, o podpoře spoňu (dálé jen ,,zoPs")
zpracovávat moje

1 jménoapřúmení......,....,.....
2 datum narozéni,.,.......,.,....
3 adresu místa pobytu......................
4 u cizincé také adrésu mista, kde se převážně zdržuje a státní občanstvi..,,.,,.,...............

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidénce člen§ké zák|adny a § tím
souvise.iícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištěni apod.}.

Jsem informován/a, že na základě §3a odst.6 zoPs budou zpracovávány a uchovávány osobní
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu í0 let ode dne, kdy přestanu vykonávat ěinnost, pro kterou jsém
správcem évidován/a.

J§em informován/a, že na základě oprávněného zájmu správce budou osobní údaje pro účél
vedení evidence čIenské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány
po dobu í0 let odé dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že správce předává osobní údaie těmto zpracovatelúm:

. příslušnému §portovnímu svazu,

. příslušnému okré§nímu sdružení České unie sportu, scs ČUs

. Výkonnému v,ýboru České unie spoňu, z.s., se sídlém zátopkova í00/2, Břevnov (Praha 6),
í69 0o Praha (dále jen ,,ČUs"),. přlslušným orgánům stáinisprávy a samosprávy.

a to za účelem

. vedení evidence ělenské základny ČtJs na základě směrnic ČUs a s tím souvisejícími
činnostmi,

. identiíikace na soutěžích,

. žádosti o dotace na základě §6b zoPs.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše
zmíněných Osobních údajú se nemohu stát členem vrýše zmíněného
oddílu/klubu,



SOUHLAS SE ZPRACOVÁN|M OSOBN|CH ÚDAJŮ

souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. í, pism. a) Nařizení zpracoval spráVce (Výše zmíněný
oddíUklub) moje

1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 spoňovni výsledky

za úěelem

. marketingu (zeiména v propagačních materiálech, letácích),

. plézéntace na webu,

. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, lnstagram, Twitter apod.),

. přezentace ve výroční zprávě a dalšich informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby správce zpřacoval i mé

í telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souviseiícími ěinnostmi (např. žádosii o
dotace, vyřizování poiištění apod,).

souhlasím, aby mé osobní údaie byly zpracovávány a uchováVány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tédy i po lom, kdy přeslanu vykonávat činnost, pro kterou i§em správcem
evidován).

souhlasím, aby správcé předal osobní údaie těmto zpracovaielúm:

. příslušnému sportovnímu svaiu,

. příslušnému okresnímu sdružení ČUs, scs Čus,

. výkonnému v,ýboru Čus,

J§em srozuměn/srozuměna se svým přávem:

. mít přístup ke svlým osobním údajúm (dle čl.í5 Nařizení),

. požadovat ieiich opravu (dle čl, í6 Nařízení),

. na vlýmaz osobních údajú bez zbytéčného odkladu, pokud isou dány důvody podle ěl, í7
Nařízení,

. na omezení zpEcováni osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

. na přenositelnost údaiů v případech slanovených v čl. 20 Nařízení,

. odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

. podat proti správci údaiů stížnost pod|é ě1.77 Nařizení.

Prohlašuii, že isem si text tohoto souhlasu peč|ivě přečetl/přeěetla, obsahu rozumim a
souhla§ím s ním. To sivrzuji mým V|astnoručním podpisem.

dne

Jméno a Příjmení PoDPlS
(u nezletilých padpis zákannéha zástupce)

. žlutě označené Vyplnit !!!


