
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
SOUHLAS

se zpracováním osobních údajů podle Nařízení 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 (dále jen „GDPR“).

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________

Zákonný zástupce: __________________________________________________________________

Datum narození: ____________________________________________________________________

Adresa trvalého bydliště:
 
__________________________________________________________________________________

Tímto uděluji spolku TC R.A.K., z.s., IČO: 266 48 032, sídlem Levín 34, 267 01 Králův Dvůr (dále
jen „TC R.A.K.“), souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů.

TC R.A.K. je povinen na základě ust. § 3a odst. 3zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen
„ZOPS“), zpracovávat následující údaje svých členů: (i) jméno a příjmení, (ii) datum narození, (iii)
adresu místa pobytu a (iv) u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Tento  souhlas  je  udělován  pro  zpracování  těchto  kategorií  osobních  údajů:  jméno,  příjmení,  datum
narození,  rodné číslo,  adresu trvalého pobytu,  telefonní  číslo (u nezletilých telefonní  číslo zákonného
zástupce), e-mailová adresa, fotografie mé osoby, video nahrávky mé osoby, sportovní výsledky, kopie
průkazu zdravotního pojištění (dále jen „osobní údaje“).

Účel zpracovávaných osobních údajů:

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejících
činností  (např.  žádosti  o dotace,  vyřizování  pojištění apod.).  Osobní údaje jsou dále zpracovávány za
účelem identifikace na soutěžích a akcích. Osobní údaje jsou dále mimo jiné zpracovávány za účelem
žádosti o dotace na základě ust. § 6b ZOPS.

Beru na vědomí, že TC R.A.K. předává osobní údaje těmto zpracovatelům: Czech Dance Organization, z.s.
(dále jen „CDO“), příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru
České unie sportu, z.s.,  Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a příslušným
orgánům státní správy.

Délka zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zejména na základě ust. § 3a odst. 6 ZOPS a na základě oprávněného zájmu TC
R.A.K.  zpracovávány  pro  účel  vedení  evidence  členské  základy  a  s tím  souvisejících  činností
zpracovávány po  dobu:  10  let  po  ukončení  mého smluvního  vztahu s TC R.A.K. (dále  jen  „doba
zpracování“).  Po  uplynutí  doby  zpracování  budou  osobní  údaje  vymazány.  Osobní  údaje  budou
rovněž vymazány v případě odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů:



Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
- mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
- požadovat opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,
- na  výmaz  osobních  údajů  bez  zbytečného  odkladu,  pokud  jsou  dány  důvody  dle  čl.  17

Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, a
- podat proti TC R.A.K. stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Bližší  informace  o  způsobu  nakládání  s Vašimi  osobními  údaji  TC  R.A.K.  a  o  Vašich  právech
naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů v TC R.A.K. (http://www.tcrak.cz).

Beru na vědomí, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů může být omezena
moje možnost účastnit se soutěží či jiných akcí pořádaných CDO.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů v  TC R.A.K. a jsem si
vědom/a svých práv souvisejících se zpracováním mých osobních údajů. 

V ___________________ dne ____________________

                                         
(PODPIS)

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem:

Vedle zákonného důvodu zpracovávání osobních údajů budou osobní údaje dále zpracovávány za účelem
prezentace TC R.A.K., prezentace marketingových a jiných aktivit TC R.A.K. a prezentace pracovníků TC
R.A.K. na internetových stránkách TC R.A.K., na sociálních sítích TC R.A.K. (např. www.facebook.com,
instagram aj.), na společenských, sportovních a jiných akciích pořádaných TC R.A.K. či kterých se TC
R.A.K. bude účastnit.

V ___________________ dne ____________________

                                         
(PODPIS)

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem:

Vedle zákonného důvodu zpracování osobních údajů budou osobní údaje dále zpracovávány za účelem
zasílání obchodních sdělení týkajících se aktivit a činnosti TC R.A.K. a za účelem zařazení do databáze a
dalšího reklamního, marketingového účelu sloužícího zejména k nabízení služeb.

V ___________________ dne ____________________

                                         
(PODPIS)

http://www.facebook.com/

