
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ* 

v souvislosti s členstvím v oddílu / klubu  

Handballclub Hlučín, Tyršova 1668/5A, 748 01 Hlučín, IČO: 658 88 928  

(dále jen SK/TJ) 

Souhlasím s tím, aby SK/TJ zpracoval jako Správce osobních údajů moje 
 

 sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při 
další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění 
marketingových aktivit SK/TJ, zejména prezentace na webových stránkách a sociálních sítích 
(Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
 

 prezentace ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech. 

Dále souhlasím, aby SK/TJ zpracoval jako Správce osobních údajů moje 
 

 telefonní číslo, 

 e-mail, 

 rodné číslo. 

Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé 
sportovní aktivity a/nebo členství v SK/TJ (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím 
ukončení). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 
 

 příslušnému sportovnímu Svazu házené, 

 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, obsahu rozumím a souhlasím 
s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 

V _______________ dne ___________    _________________________________________ 
               Jméno a Příjmení           PODPIS 

(u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce) 

 
 
* 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) 

 


