Souhlas se zpracováním a oznámení o zpracování osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)
Správce: Karate Lions Pardubice z.s., IČ: 01302345, sídlo: Bokova 364, Pardubice 530 03, email: info@karatelions.cz, tel: 775 570 820
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Ondřej Charvát, email: ondra@ondrejcharvat.cz, tel: 775 570 820
Na základě oprávněného zájmu správce zpracováváme tyto údaje:
Podrobné informace a aktuální znění směrnice naleznete vždy na: http://karate-lions.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Organizace tréninků, akcí, seminářů, poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich akcí a poskytnutí přístupu k
souvisejícím informacím a službám. Pokud si objednáte některý z našich produktů a služeb, potřebujeme vaši emailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce a zaslat nezbytné
organizační a případně platební informace.
Tréninky a činnost členů – základní skupiny
U členů klubu dále evidujeme jméno, příjmení, datum narození, technickou vyspělost, adresu trvalého pobytu,
telefonní číslo, kontaktní údaje rodičů (u nezletilých), velikost oblečení, kontaktní údaje na školu (u studentů),
fotografii (se souhlasem) a audiovizuální záznamy (se souhlasem).
Tréninky a činnost členů – profi skupiny
U výkonnostně zaměřených profi skupin a skupin talentované mládeže kromě výše uvedeného také evidujeme
parametry měřící aktuální výkonnost sportovce, stravovací návyky, aktuální stav psychologické přípravy a výsledek
poslední povinné roční sportovní prohlídky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Já, níže podepsaný/á ……………………………, nar. ……………………, beru na vědomí výše uvedené oznámení
a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů pro níže uvedené
účely.
Osobní údaje:
☐

fotografie

☐

video a audiovizuální záznam

Účely zpracování osobních údajů:
☐

tréninková, tělovýchovná a doprovodná činnost klubu

☐

vzdělávací činnost v oblasti sportu (i komerční)

☐

propagace a reklamní činnost klubu

☐

zajištění informování osob blízkých v případě mimořádné události

☐

prezentace činnosti nadřazeným nebo spolupracujícím subjektům (úřady, státní správa, sportovní

svazy, sponzoři, donátoři, mediální partneři apod.)
Veškeré údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, resp. Po dobu vyžadovanou
příslušnými právními předpisy, poté budou neprodleně vymazány / zlikvidovány.
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, zároveň máte právo podat stížnost u
dozorového úřadu.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro kterýkoliv výše uvedený účel máte právo souhlas kdykoliv
odvolat s tím, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.
Datum:

……………………………………….
Podpis (příp. zák. zástupce)

Vyplněné a podepsané prosím naskenujte a zašlete emailem na: asistentka@karate-lions.cz

