INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s Nařízením. Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen GDPR) a zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), správce osobních údajů Klub
plážového volejbalu Plzeň z.s. (dále jen Správce) osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon
oprávněné činnosti spolku.
Správce je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat
moje Osobní údaje:
1. Jméno a příjmení.
2. Datum narození.
3. Rodné číslo.
4. Telefonní číslo.
5. Adresu trvalého bydliště.
6. U cizinců adresu přechodného bydliště a státní občanství.
7. Zdravotní pojišťovna, u které je účastník evidován.
8. Číslo pojištěnce.
Jsem informován/a, že na základě ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu
1 až 6 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Na základně tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného Letního kempu plážového
volejbalu Hluboká nad Vltavou. Jedná se o údaje, které jsou pro organizaci kempu nezbytné. V případě nutnosti
mohou být výše uvedené údaje poskytnuty oprávněným institucím (KHS, zdravotnické zařízení atd.), kterým
jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu
a organizaci zajištění pobytu a za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR, zpracoval a pořizoval výše zmíněný Správce
moje:
• Fotografie, zachycující mě jednotlivě nebo ve skupině s dalšími osobami.
• Audiovizuální záznam, zachycující mě jednotlivě nebo ve skupině s jinými osobami.
• Sportovní výsledky.
A to za účelem:
• Marketingu a informovanosti na veřejných místech.
• Prezentace na webových stránkách.
• Prezentace činnosti spolku na sociálních sítích.
• Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval moje:
1. Jméno a příjmení
2. Adresa bydliště.
3. Datum narození.
4. Rodné číslo.
5. Telefonní číslo.
6. E-mail.
za účelem vedení evidence účastníků kempu a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,
vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby moje Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Práva subjektu údajů GDPR:
• Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat dle čl. 7 odst. 3
• Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů dle čl. 13 odst. 2 písm. b)
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl.13 odst. 2 písm. d)
• Právo na opravu dle čl. 16
• Právo na výmaz dle čl. 17 odst. 1 písm. b)
• Právo na přenositelnost v případech stanovených dle čl. 20
Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.
Poskytnuté údaje subjektu údajů nejsou předávány do třetích zemí.
Je prováděna záměrná a standartní ochrana zabezpečení zpracovaných osobních údajů dle čl. 32
GDPR.
Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se
nemohu účastnit výše zmíněného kempu.
Prohlašuji, že jsem si text Souhlasu se zpracováním osobních údajů pečlivě přečetl / přečetla, obsahu
rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V …………………….

Dne: ………………...
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……………………………………………
podpis zákonného zástupce

