
 
SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPORTOVNĚ - ZÁJMOVÝ KROUŽEK, NERF X TEAM - KARVINÁ  
správce: Uriček Zdeněk 

 
Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte - rodič, uděluji vedení sportovně - zájmovému kroužku NERF X 
TEAM - KARVINÁ se sídlem SVČ Juventus, Karviná, U Bažantnice 1794/1, 735 06 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:  ................................................. Datum narození:  ....................... Rodné číslo:  ....................... 
 
Adresa trvalého bydlišt ě (kontaktní adresa): ......................................................................................................... 
 
Jak bude chodit z trénink ů domů (zakroužkujte správnou odpov ěď:         samostatně                v doprovodu 
 
Škola:  ............................................................. Třída:  .................. Zdrav. pojiš ťovna:  ........................................... 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ČLENA KROUŽKU - RODIČ. 

 
Příjmení a jméno:  ............................................... Kontaktní telefon:  ..................................................................... 
 
Adresa kontaktního bydlišt ě: ................................................................................................................................. 
 
Kontaktní 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, státní občanství, adresa, telefon, emailová adresa, typ a 
název školy, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon, email a adresa zákonného zástupce. 
Doba zpracování  - 1 rok od data ukončení činnosti v kroužku. 
 

B. Propaga ční aktivity.  
 

Účel zpracování  - veřejná propagace činnosti Správce 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  - do písemného odvolání souhlasu. 
 

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. 
Doba zpracování  - do písemného odvolání souhlasu. 
 

D. Využívané internetové stránky k výše uvedeným ú čelům. 
  

Středisko volného času Juventus, Karviná p.o.  - www.juventus.cz 
NERF X TEAM KARVINÁ  - www. nerf-x-team-karviná.cz 
NERF Liga  - www.nerfliga.cz 
Foto a video galerie  - www.nerfteam.rajce.idnes.cz 
 

Souhlasím se zpracováním údaj ů, výše uvedeným ú čelem (zakroužkujte správn ě zvolenou odpov ěď):  ANO   -   NE 
 
Potvrzuji, že zvolením ANO výše, vyjad řuji své svobodné, konkrétní a jednozna čné svolení ke zpracování osobních 
údajů účastníka, a že jsem byl/a Správcem řádně informován/a o všech okolnostech zpracování osobní ch údaj ů a 
těmto okolnostem rozumím. 
 
 
..............................................................     ...........................................................     .................................................................. 
                           V Karviné dne                                          Příjmení a jméno zákonného zástupce - rodiče                           Podpis zákonného zástupce - rodiče 

 
 


