
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný/á: …………………………………………………………………………………………………………… 

jako zákonný zástupce dítěte ………………………………………………………………………………………………… 

narozeného …………………………………………………………………………………………………………………………… 

tímto ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

souhlasím: 

se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů, které jsem poskytl nebo poskytnu nad 

rámec zákonné povinnosti 

správci osobních údajů:  

Mgr. Lucie Šemberová (trenér badmintonu I. třídy ČBaS), sídlem Mrač 321, 257 21 Poříčí nad Sázavou, IČ 

75371081 

v rozsahu:  

jméno a příjmení své a svého dítěte, adresa, email, telefon, číslo účtu, datum narození a fotografie dítěte 

za účelem: 

- zajišťování, organizování a účasti na sportovních aktivitách a akcích (tréninky, turnaje, soutěže, 

soustředění) 

- prezentace a propagace našich sportovních aktivit (program akcí, herní výsledky) 

- zveřejňování fotografií dítěte na materiálech tištěných i elektronických včetně webových stránek a 

sociálních sítí (rajce.net), příp. jejich publikování v médiích 

Souhlas poskytuji za celé období, po které moje dítě navštěvuje sportovní aktivity zajišťované výše 

uvedeným správcem osobních údajů a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování.  

Souhlas poskytuji pouze výše uvedenému správci osobních údajů, který, bez zákonem stanovených 

případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout jiným osobám a musí je zabezpečit před neoprávněným 

přístupem a zpracováním, před změnou a zničením či ztrátou.  

Jsem poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, o právu přístupu k těmto údajům, právu na 

jejich opravu i o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím, že správce provádí zpracování těchto osobních 

údajů v rozporu se zákonem či v rozporu s ochranou soukromého a osobního života (nepřesnosti v údajích 

či jiný účel jejich zpracování), mohu požadovat nápravu stavu příp. výmaz údajů.  

 

V ……………………………………..  dne  ……………………… 

Podpis: …………………………………. 

 

Kontakty (telefon a email): ………………………………………………………………………………… 


