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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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,  v
souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
úprav a v souladu se zákonem č.115/2001 Sb. O podpoře sportu tímto prohlašuji, že jsem informován/a, že v souvislosti
s mým členstvím nebo se členstvím mého dítěte v SK Zašová 1926, z.s. je spolek v souladu se stanovami spolku v
souvislosti  s činností spolku zejména pro účely evidence členské základny spolku a vyúčtování členských příspěvků
povinnen zpracovávat moje osobní údaje v rozsahu  jméno a příjmení, adresa, datum narození, u cizince také adresa
místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Prohlašuji,  že  jsem  informován/a,  že  mé  osobní  údaje  nebo  osobní  údaje  mého  dítěte  budou  zpracovávány  a
uchovávány po dobu 10 let ode dne ukončení mého členství nebo členství mého dítěte v SK Zašová 1926, z.s.

Beru na vědomí, že SK Zašová 1926, z.s. předává dále mé osobní údaje nebo osobní údaje mého dítěte zejména těmto
zpracovatelům:

1. Příslušným sportovním svazům a organizacím, jichž je SK Zašová 1926, z.s. členem za účelem vedení evidence
ve veřejně přístupných databázích.

2. Příslušným organizacím se zpravodajskou licencí za účelem používání  a šíření  informací o činnosti spolku,
fotografií a audiovizuálních záznamů z činnosti spolku zejména na webových stránkách spolku, facebookovém
profilu spolku a na reklamních a propagačních materiálech spolku.

3. Příslušným  orgánům  státní  správy  a  územních  samospráv  za  účelem  čerpání  dotačních  a  grantových
programů ze státního nebo veřejných rozpočtů.

Prohlašuji,  že jsem informován/a,  že v  případě odmítnutí  poskytnutí  výše uvedených mých osobních  údajů nebo
osobních údajů mého dítěte se nemohu stát já nebo mé dítě členem SK Zašová 1926, z.s.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SK Zašová 1926, z.s., IČO 44740883 bude zpracovávat Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte 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,  v  souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. O zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav a v
souladu se stanovami spolku v souvislosti  s činností spolku zejména pro účely evidence členské základny spolku a
vyúčtování členských příspěvků spolku.

Souhlasíte-li, bude SK Zašová 1926, z.s. zpracovávat Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte také pro:
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1. Účely vedení evidence ve veřejně dostupných databázích sportovních svazů a organizací, jichž je SK Zašová
1926, z.s. členem v rozsahu jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mail, ID a název
spolku.

c ANO c NE
2. Účely zpravodajské spočívající  v používání  a šíření  informací  o činnosti  spolku, fotografií  a audiovizuálních

záznamů  z  činnosti  spolku  zejména  na  webových  stránkách  spolku,  facebookovém  profilu  spolku  a  na
reklamních a propagačních materiálech spolku.

c ANO c NE
3. Účely  dotačních  a  grantových  programů  ze  státního  nebo  veřejných  rozpočtů orgánů  státní  správy  a

územních samospráv.
c ANO c NE

4. Účely archivace ve veřejném zájmu zejména pro účely zpracování historických  vzpomínkových almanachů
nebo kronik.

c ANO c NE
5. Účely marketingu spočívající v zasílání obchodních sdělení v rozsahu jméno a příjmení, telefon a e-mail.

c ANO c NE

Pokud jste vyplnil/a rodné číslo, bude SK Zašová 1926, z.s.  tento údaj zpracovávat s Vaším souhlasem dle zákona
č.133/200 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších  předpisů,  za  účelem  jednoznačné  identifikace  a  za  účelem  případného  prokazování  oprávněně
požadovaných  dotací  poskytnutých  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  dle  zákona  č.115/2001  Sb.  O
podpoře sportu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání  členství  v SK
Zašová 1926, z.s. a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.

SK  Zašová  1926,  z.s.,  jakožto  správce  Vašich  osobních  údajů  nebo  osobních  údajů  Vašeho  dítěte,  je  oprávněn
zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Vám bude poskytnut
kdykoliv na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům spolku, či zaměstnancům
zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte
budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Svým podpisem prohlašujete,  že  jste  byl/a  informován o  svých  právech a  povinnostech,  zejména o  svém právu
kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě,
o svém právu na přístup k osobním údajům,  o svém právu na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých
osobních údajů, o svém právu na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny  či  jinak  zpracovány,  anebo  zjistí-li  se,  že  byly  zpracovány  protiprávně,  o  svém právu  na  omezení
zpracování  osobních údajů ve zvláštních případech,  o svém právu na přenositelnost  údajů a taktéž právo vznést
námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody
pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji,  že jsem si  text INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a text SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ pečlivě přečetl/a, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním, což stvrzuji svým podpisem.

V: Dne:

___________________________________ ___________________________________
Jméno a příjmení:       Podpis

      (u nezletilých podpis zákonného zástupce)
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