
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

 
Souhlas uděluje subjekt údajů: 

Titul, jméno, příjmení:     

e-mail / telefon / adresa:   

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen „SKV“): 

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10, IČ: 43001513, spolek zapsaný ve SR vedeném MS 

v Praze, sp. zn.: L 2478, www.skvpraha.org 

Kontakt: Michaela Krunclová, předsedkyně spolku, e-mail: krunclova@skvpraha.org, telefon: 777 256 053  

Ke zpracování osobních údajů přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. 

Rozsah zpracování: Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany SKV: 

1) oslovení, titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon,  adresa 

2) u členů SKV navíc rodné číslo, číslo bankovního účtu,  informace, zda se jedná o hendikepovanou osobu (ve tvaru 

ANO/NE) a u hendikepovaných členů způsob pohybu (např. vozík nebo hole) 

3) osobní údaje spojené s fotodokumentací a videodokumentací pořízenou v průběhu konání akcí pořádaných SKV 

4) biometrické údaje (detail obličeje) získané z fotodokumentace či videodokumentace na akci 

Účel a doba zpracování: Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže 

specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu: 

a) údaje uvedené pod číslem 1) a 2) za účelem rozesílání nabídek  akcí pořádaných SKV. U členů SKV po celou dobu 

členství v SKV, u ostatních po dobu 5 let ode dne podpisu tohoto dokumentu. 

b) rozesílání newsletteru po dobu 100 let ode dne podpisu tohoto dokumentu. 

c) údaje o členské základně uvedené pod číslem 1) a 2) budou předávány v nezbytném rozsahu nadřízeným 

sportovním svazům pro účely vedení jejich evidence členské základny dle směrnic těchto svazů a k identifikaci 

sportovce při soutěžích. A to po celou dobu členství v SKV. 

d) údaje uvedené pod číslem 3) a 4) za účelem prezentace akcí pořádaných SKV a to na dobu 100 let ode dne konání 

akce. Údaje mohou být zveřejňovány na internetu, sociálních sítích, na webu SKV, v tisku a tištěných propagačních 

materiálech, v televizním vysílání 

e) údaje uvedené pod číslem 3) a 4) mohou být poskytnuty třetím osobám, a to výhradně za účelem doložení 

uskutečnění akce, kterou třetí strana finančně podpořila, po dobu 100 let od konání akce 

f) údaje uvedené pod číslem 3) a 4) mohou být poskytnuty třetím osobám – médiím pro televizi, tisk, internet, a to 

výhradně za účelem prezentace činnosti SKV, po dobu 100 let 

Subjekt údajů tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracování a osobní údaje: 

Je možné vyplnit příslušné číslo nebo písmeno, kterých se souhlas netýká:  

Není-li toto pole vyplněno, subjekt údajů uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora 

uvedené účely a jim příslušný rozsah. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení / podpisu. 

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů: 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům SKV. Subjekt údajů 

má právo na přístup ke svým osobním údajům jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, blokování nesprávných osobních 

údajů a další práva dle zákona. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

Subjekt údajů prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jedno vyhotovení. 

 

Místo a datum podpisu:    Podpis:     

 


