
*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 (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) 

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ* 
  

Uděluji tímto souhlas spolku FBŠ SLAVIA Plzeň, z. s. se sídlem U Borského parku 19, 301 00, Plzeň, 

IČ: 03847250, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni (dále jen SK), 

aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto osobní údaje: 

1 fotografie, 

2 videa, 

3 zvukové záznamy, 

4 sportovní výsledky,  

Tyto údaje potřebuje SK zpracovávat za účelem marketingových aktivit SK, na kvalitní vizuální stránku 

klubu a na budování značky. Tyto údaje nebudou použity k žádným jiným účelům. Zpravidla se jedná o 

prezentaci na klubovém webu, sociálních sítích a dalších informačních materiálech. 

Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé sportovní 

aktivity a/nebo členství v SK (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení). 

Dále souhlasím, aby SK zpracoval i mé 

1     jméno a příjmení zákonných zástupců (pokud je to potřeba, např. u dětí mladších 16 let) 

2     kontakty (telefonní číslo, email) na zákonné zástupce, pokud je to potřeba (u dětí mladších 16 

let povinné) 

3     číslo zdravotní pojišťovny 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny (+ vytvoření 

registrace na webových stránkách www.fbsslaviaplzen.cz), nutné komunikace s členy a rodiči členů a 

dalšími souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).  

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje SK. 

Souhlasím, aby SK předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

• příslušnému sportovnímu Svazu (Český florbal), 

• NSA 

• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, 

• výkonnému výboru ČUS.  

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

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

• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

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

s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

V _______________ dne ____________  

                   ________________________________________________ 

                                 Jméno a Příjmení             PODPIS 
                  (u osob mladších 16 let podpis zákonného zástupce) 


