
|NFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna2016O

ochraně fyzických osoó ysouvls/osíl se zpracováním osobních údajŮ a volném PohYbu těchto ÚdajŮ a

o zrušení směrnice 95/46/Es(dále jen ,,Nařízení')

Jsem informová nla, že v souvistosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)
(dále jen ,,Správce"),

Sportovní klub policie Vsetín, spolek

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115t2OO1 Sb. o podpoře sPortu (dá!e jen

,,ZOPS")zpracovávat moje

í jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adrlsu místa, kde se převážně zdžuje a státní oběanstvÍ.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za úěelemvedení evidence Členské základnY a s tím

souvisejícími činnoJtmi 1napr. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informová nla, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávánY Osobní

údaje dle bodu 1 až4po dobu 10 tet ode dne, kdy přestanu vykonávat ěinnost, pro kterou jsem

Správcem evidován/a.

Jsem informová nla, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní Údaje Pro ÚČel

vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími Činnostmi zpracovávány a uchovávány

po dobu í0 tet ode dne, kdy přestanu vykonávat ěinnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a,

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

r příslušnému sportovnímu Svazu,
o příslušnému okresnímu sdružení české unie sportu, ScS GUS

. Výkonnému výboru české unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 1OOl2, Břevnov (Praha 6),

tós oo praha (dále jen ,,ČUs";,
o příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

. vedení evidence členské základny ČUs na základě směrnic Čus a s tím souvisejícím!

činnostmi,
o identifikace na soutěžích,
. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutívýŠe zmíněných Osobních ÚdajŮ se

nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu,
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Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. í, písm. a) Nařízenízpracoval Správce (výše zmíněný

oddíl/klub)moje

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

za účelem

. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

o píez€lltace na webu,
o př€zéBtace na sociálních sítích (např. Facebook, tnstagram, Twitter apod,),

. ' prezentace vevýroční zprávě a dalších informačních materiálech,

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1 telefonní ěíslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

za úěelemvedení evidence členské základny a s tím souviseiícími Činnostmi (naPř. Žádosti o

dotace, vyřizován í pojištění apod.},

souhlasím, aby mé osobní údaje bytyzpracovávány a uchovávány po celou dobu truání účelu

zpracování (tedy i po tom, rav óresianu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem

evidován).

Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje těmto Zpracovatelům:

r příslušnému sportovnímu Svazu,
o příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SGS ČUS,

o výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/sro3uměna se svým právem:

o mit přístup ke svým osobním údajům (dle čl.í5 Nařízení),

o požadovat jejich opravu (dle čl. í6 Nařízení),

. na výmazosobních údajů bez zbyteěného odktadu, pokud jsou dány důvody podle é1,17

Nařízení,
. na omezení zpracování osobních údajů v případech dte ěl. í8 Nařízení,

. na přenositetnost údajů v případech stanovených v čt. 20 Nařizení,

o odvotat tento Souhtas podle čl. 7 odst, 3 Nařízení,

o podat proti Správci údajů stížnost podle é1.77 Nařízení.

prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přeěetta, obsahu rozumím a

souhlasím s ním.To stvrzuji mým vtastnoručním podpisem,

Jméno a Příjmení PODPIS

ve vsetíně dne
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