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Ochrana osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný ……………………………………………………………., 

tímto uděluji souhlas spolku Sokol Stodůlky z.s., IČ: 61381616 se sídlem Kovářova 545, 155 00 Praha 5 
– Stodůlky (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
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) (dále jen „Nařízení“) 
zpracovával: 

1) tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení syna/dcery: ………………………………………………………………………………………………… 

 jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………… 

 adresa syna/dcery a zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………… 

 rodné číslo syna/dcery: ………………………………………………………………………………………………………… 

 datum narození zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………… 

 e-mail zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………… 

 tel. číslo zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………… 

2) za tímto účelem: 

Naplňování cílů, účelu a hlavní či případně i vedlejší činnosti spolku, to vše zejména fakticky při  

a) registraci do databáze Fotbalové asociace České republiky, 

b) k přihlašování členů na soutěže a fotbalové turnaje,  

c) k přihlašování členů na fotbalové akce a soustředění,  

d) k vedení interních záznamů o výsledcích kondiční a fotbalové přípravy a zhotovování 
individuálních tréninkových plánů,  

e) k zveřejňování výsledků členů na sportovních soutěžích, 

f) ke sdílení fotografií členů na interních nástěnkách a webových skupinách, 

g) ke sdílení fotografií členů na veřejných sociálních sítích, 

h) ke sdílení fotografií a video záznamů členů v médiích,  

i) k získání finanční podpory od samosprávy při řešení dotačních a jiných programů. 

 

3) tímto způsobem a po tuto dobu: 

Elektronicky na heslem chráněných zařízeních a písemně v uzamčených trezorech, a to pouze po dobu, 
kdy je svěřenec veden jako člen spolku. 
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4) pro Správce osobních údajů: 

jméno: Sokol Stodůlky z.s. 

IČO: 61381616 

adresa: Kovářova 545, 160 00 Praha 5 - Stodůlky 

e-mail: ales_musil@seznam.cz 

tel:  777 164 953 

5) poučení: 

Váš souhlas je dobrovolný 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že svěřenec či jeho zákonný zástupce má právo od 
správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná 
a jakým způsobem jsou zpracovávány. Svěřenec či jeho zákonný zástupce má také právo, aby správce 
bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné 
osobní údaje má svěřenec či zákonný zástupce právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat 
osobní údaje, které o svěřenci či jeho zákonném zástupci zpracovává, pokud jsou splněny určité 
podmínky a svěřenec či zákonný zástupce o to požádá. 

Svěřenec či zákonný zástupce má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho 
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo 
je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má 
svěřenec či jeho zákonný zástupce právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává svěřenci a jeho zákonnému zástupci možnost získat osobní údaje, 
které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému 
správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány se souhlasem svěřence či jeho zákonného zástupce, má 
tento kdykoli právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Toto právo by měl vykonat 
písemně a adresovat jej správci údajů. 

V případě, že bude svěřenec či jeho zákonný zástupce jakkoli nespokojen se zpracováním svých 
osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech svěřenců a jejich zákonných zástupců je k dispozici na internetových 
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

V ………………………………  dne …………………………… 

 

………………………………… 
(vlastnoruční podpis) 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

