
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní údaje, s jejichž zpracováním vyslovuji souhlas:  

Souhlasím s tím, aby ČBF a Klub zpracovávaly a dále uchovávaly mé osobní údaje a informace, které 

jsem jim poskytl/a nebo v budoucnu poskytnu:  

 

1. v souvislosti se svým členstvím v ČBF a Klubu, 

2. v případě výkonu funkce některého z orgánů v ČBF a v Klubu v souvislosti s jejím výkonem, 

3. v případě výkonu trenérské funkce, 

4. v případě výkonu funkce rozhodčího.  

 

ČBF a Klub jsou oprávněni zpracovávat a dále uchovávat mé osobní údaje, které jsem jim takto 

poskytl/a jejich uvedením na přihlášce do ČBF a Klubu, v rámci výkonu funkce některého z orgánů 

ČBF nebo v Klubu, v rámci své účasti na utkáních pořádaných ČBF nebo Klubem či jejich 

podporovateli, jakož i osobní údaje, které jsem jim poskytl/a jakýmkoli jiným způsobem. 

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovaly ČBF a Klub moje  

1. fotografie,  

2. videa,  

3. zvukové záznamy,  

4. sportovní výsledky 

 

za účelem  

 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  

 prezentace na webu,  

 prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),  

 prezentace ve výročních zprávách a dalších informačních materiálech. 

 

Dále souhlasím, aby Správci zpracovali i mé 

1. telefonní číslo,  

2. e-mail,  

3. rodné číslo 

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (žádosti o dotace, 

vyřizování pojištění, pořádání sportovních akcí, k registraci hráčů na sportovní utkání, správa 

webových stránek, profilů na sociálních sítích).  

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 

zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správci evidován).  

 

Souhlasím, aby Správci předali Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

 příslušnému sportovnímu Svazu,  

 příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,  

 výkonnému výboru ČUS.  

 

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 nezletilých podpis zákonného zástupce)  


