Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, a nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném
znění (obé dále jen „zákon“)

Já níže podepsaný/á……………………………………………. nar. …………………….
trvale bytem…………………………………………………………………………………….
jako zákonný zástupce (v případě nezletilého sportovce)
…………………………………………………………………... nar. ………………………..
trvale bytem………………………………………………(dále jen „zastupovaná osoba)
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje a údaje zastupované osoby poskytnuté Českému
veslařskému svazu, IČO: 48136794, se sídlem Atletická 100/2, 160 00 Praha 6 (dále jen
„ČVS“), byly tímto svazem jako správcem a zpracovatelem zpracovány a uchovávány, popř.
poskytnuty i třetím osobám a to výhradně za účelem uvedeným v tomto souhlasu.
Účelem zpracování osobních údajů, vedení údajů a osobní složky jakož i poskytování těchto
údajů třetím osobám je výhradně zájem svazu.
Za výše uvedeným účelem jsou osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu poskytovány třetím
osobám, jako jsou například, pořadatelé sportovních soutěží, poskytovatelé grantů a dotací
atd.
Souhlasím též s tím, že pro potřebu propagace a dokumentace činnosti svazu, může být na
akcích souvisejících s činností svazu, zachycována podoba členů (tedy i moje) tak, aby bylo
podle zobrazení možné určit jejich totožnost formou fotografie, nebo videozáznamu apod. Dále
souhlasím s tím, aby svaz tyto záznamy používal při prezentaci své činnosti a to i například na
veřejně přístupných webových stránkách.
Beru tímto na vědomí a dávám výslovný souhlas s tím, že ode dne podepsání statutu člena
SCM výše uvedeného svazu povede správce a zpracovatel o mé osobě tzv. „Osobní složku
člena SCM“, která bude obsahovat údaje o jménu, příjmení, rodném číslu, datu narození,
adrese trvalého pobytu, adrese elektronické pošty, telefonním spojení, a dále povede záznamy
o historii působení člena, záznamy o sportovní přípravě a sportovních výsledcích (tyto
záznamy jsou řádně zapsány v internetovém tréninkovém deníku), záznamy o přestupcích,
záznamy o udělených odměnách nebo jiných oceněních a lékařské záznamy. Výše uvedené
osobní údaje mohou sloužit i jako podklad pro automatizované individuální rozhodování,
včetně profilace. Výše uvedené osobní údaje budou uchovávány po celou dobu existence
svazu a to i po ukončení členství zastupované osoby. Prohlašuji, že tento souhlas se
zpracováním osobních údajů udělený v souladu se zákonem je z mé strany svobodný a
dobrovolný, a nahrazuji tímto zcela souhlas zastupované osoby ve smyslu občanského
zákoníku, kdy se zastupovaná osoba chce zcela dobrovolně o své vůli stát členem tohoto
svazu a tudíž se i dobrovolně podřídit stanovám tohoto svazu.
Prohlašuji, že jsem byl/a správcem poučena o tom, že jsem oprávněn/a tento souhlas kdykoliv
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,
který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být učiněno pouze písemnou
formou doručenou na adresu správce.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem výslovně upozorněn/a na právo být vymazán/a z jeho
evidence, resp. Na právo být zapomenut/a a to v případě zákonem stanovených důvodů.

V……………………. dne …………………….

………..…………….……………
vlastnoruční podpis sportovce

………..…………….……………
vlastnoruční zákonného zástupce
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