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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

* V případě nesouhlasu přeškrtni příslušný údaj, účel, rozsah 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Orientační klub Chrastava, z.s., Polní 217, 463 31 
Chrastava, IČO 46748318, (dále jen Správce) zpracoval moje osobní údaje ze 
sportovních či společenských akcí pořádaných klubem nebo jichž se jako člen klubu 
zúčastním a to v rozsahu:* 
1 fotografie, 
2 videa, 
3 zvukové záznamy, 
4 sportovní výsledky, 
5 geolokační údaje  

za účelem:* 

 veřejné propagace klubu a orientačních sportů v listinné podobě (informační letáky, 
vývěska, články v tisku apod.) ad 1; 2; 3; 4; 5 

 veřejné propagace klubu a orientačních sportů v elektronické podobě (prezentace na 
klubových webových stránkách, sociálních sítích apod.) ad 1; 2; 3; 4; 5 

 prezentace v informačních materiálech klubu určených členům klubu (Chacháček, 
Ročenka, Kronika apod.) ad 1; 2; 3; 4; 5 

Souhlasím, aby Správce zpracoval mé osobní údaje v rozsahu:* 
1 telefonní číslo, 
2 e-mail, 

 za účelem vedení evidence členské základny a souvisejících činností klubu; ad 1; 2 

 k předání Českému svazu orientačních sportů ke zpracování v systému ORIS; ad 1; 2 

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu*  
1 jméno a příjmení, 
2 titul 
3 datum narození, 
4 registrační číslo,  
5 adresa bydliště,  
6 telefonní kontakty,  
7 e-mailové kontakty,  
8 číslo SI,  
9 závodní licence 
10 kvalifikační třída trenéra 
11 kvalifikační třída rozhodčí 

byly přístupné ostatním členům klubu*  

 na klubových webových stránkách s přístupem členů přes login a heslo; ad 1; 3; 4; 5; 6; 

7; 8; 9 

 v tištěném seznamu členů klubu; ad 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 
/Na webových stránkách jsou data uložena v přihláškovém systému a usnadňují celkovou administraci závodů 
přes automatizované zpracování přihlášky, zajištění společné dopravy či ubytování na závodech až po 
vyúčtování. V tištěné podobě je adresář jednou ročně vydáván jako příloha klubového časopisu Chacháček. 
Slouží jednak pro kontrolu a aktualizaci údajů, jednak pro usnadnění komunikace mezi členy pro sportovní i 
společenské aktivity klubu./  

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu*  
- jméno a příjmení,  
- registrační číslo, 

byly přístupné na veřejné části klubových webových stránek. 
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Souhlasím, aby mé osobní údaje zpracovávané na základě mého souhlasu, byly 

zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy 

přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Jsem srozuměn/a se svým právem: 

 mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení) /právo na potvrzení o 

zpracovávání konkrétních osobních údajů, jejich zdroji, rozsahu, právním základu a účelu 

zpracování/, 

 na opravu údajů (dle čl. 16 Nařízení) /právo na opravu nepřesných údajů bez zbytečného 

odkladu/, 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení /odpadl-li účel zpracování, byl-li odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod 

zpracování, nebo byly údaje zpracovány protiprávně/, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení /zpracování pouze 

se souhlasem s výjimkou uložení, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních 

nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů veřejného 

zájmu EU nebo některého členského státu EU, popíráte-li přesnost osobních údajů, odmítáte-li 

výmaz osobních údajů, údaje již nejsou zapotřebí pro původní účel, ale ještě je nelze odstranit 

z právních důvodů nebo dosud nebylo rozhodnuto o vaší námitce proti zpracování/, 

 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení /právo odvolat souhlas se zpracováním 

údajů, které jsou zpracovávány pouze na základě souhlasu/ 

 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení k dozorovému úřadu /Úřad pro 

ochranu osobních údajů/  
 

Byl/a jsem seznámen/a s obsahem dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, 

které jsou současně publikovány na webových stránkách klubu v sekci dokumenty. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím 

s ním. To stvrzuji vlastnoručním podpisem. 

 

V _______________ dne ___________ 

          _________________________________________ 

               Jméno a příjmení                          PODPIS 

           (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 
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