
SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SPORTOVNĚ – ZÁJMOVÝ KROUŽEK NERF X TEAM, KARVINÁ 

Správce : Uriček Zdeněk 
 
 

Uděluji vedení sportovně – zájmovému kroužku NERF X TEAM, Karviná se sídlem U Bažantnice 1794/1, 73506 Karviná Nové Město 
(dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů člena kroužku pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu. 
 
 
Člen kroužku 
 
 

Příjmení a jméno:  ..........................................................................................................    Rodné číslo:  .....................................................................    
 
 
Adresa bydlišt ě: ...........................................................................................................     Škola:  ....................................................... Třída:  .............. 
 
 
 
 

Zákonný zástupce nezletilého člena kroužku 
 
 

Příjmení a jméno:  ..........................................................................................................   Kontaktní tel: ..................................................................... 
 
 
Adresa bydlišt ě: ............................................................................................................    Kontakt. email:     ............................................................... 
 
 
A. Údaje nezbytné k organizaci kroužku 
 

Účel zpracování – Informace nutné k organizačnímu zajištění kroužku 
Rozsah osobních údaj ů – rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, typ a název 
školy, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce 
Doba zpracování -  1 rok od data přihlášení do tohoto kroužku 
 

B. Propagační aktivity 
 

Účel zpracování – veřejná propagace činnosti Správce v kroužku (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech) při organizaci 
a realizaci zájmového vzdělávání 
Rozsah osobních údaj ů – příjmení a jméno, fotografie, videonahrávky 
Doba zpracování -  3 roky od data přihlášení do kroužku 
 

C. Aktivita člena 
 

Účel zpracování – Informace nutné k organizačnímu zajištění průběhu kroužku (na internetových stránkách a v tištěných materiálech) 
Rozsah osobních údaj ů – příjmení a jméno, fotografie, přehled docházky, přehled bodování, přehled dosažených výsledků, seznamy 
přihlášených účastníků akce 
Doba zpracování -  1 rok od data přihlášení do tohoto kroužku 
 

Využívané internetové stránky (k výše uvedeným účelům) 
 
Krajské st ředisko volného času Juventus, Karviná – http://www.juventus.cz/ 
NERF X TEAM, Karviná – https://www.nerf-x-team-karvina.cz/ 
NERF LIGA -  https://www.nerfliga.cz/ 
FOTO A VIDEO GALERIE - https://nerfxteam.rajce.idnes.cz/ 
 
Souhlasím se zpracováním údajů za výše uvedeným účelem (zakroužkujte správně zvolenou odpověď):      ANO   -    NE 
 

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjad řuji své svobodné, konkrétní a jednozna čné svolení ke zpracování osobních údaj ů účastníka a že 
jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních  údajů a těmto okolnostem rozumím. 
 
 
 

...................................................................         .............................................................          ............................................................. 
                                                          V Karviné dne                                                              Příjmení a jméno                                                             Podpis  
                                                                                                                                 zákonného zástupce                                               zákonného zástupce 
 
 
 
Osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením 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) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela 
dobrovolné. 
 
V případě že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovena výše nebo bude odvolán tento souhlas. Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže 
by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo 
obhajobu, právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na 
nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.  


