SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Identifikace správce
Název organizace:

CZ Majorettes, z.s.

Sídlo organizace:

Dlouhá 582/24a, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo:

06514847

Emailová adresa:

prezident@c-m-a.cz

(dále též „Správce“)

Identifikace subjektu údajů
Název týmu:
Adresa bydliště:
(dále též „Subjekt“)

Rozsah zpracovávaných údajů
Fotografie a videa člena/soutěžícího, jméno, příjmení, datum narození

Účel a délka zpracování
Osobní údaje v uvedeném rozsahu chceme zpracovat za účelem registrace v rámci asociace
CZ Majorettes, z.s.; za účelem účasti v soutěžích pořádaných asociací CZ Majorettes,z.s.
(startovní listina, výsledková listina); dále za účelem pořizování pamětní fotodokumentace a
videa; za účelem zveřejňování startovních listin, výsledkových listin, fotografií a videí ze
soutěží na webových stránkách a facebooku asociace CZ Majorettes, z.s. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu trvání akce a případně po dobu obecné archivační lhůty 3
roky.

Delegace zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

Vaše práva dle zákona o ochraně osobních údajů
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
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-

vzít souhlas kdykoliv zpět, a to bez jakýchkoli sankcí

-

požadovat po nás informací, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým
účelem

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;

-

požadovat po nás omezení zpracování, pokud si myslíte, že toto zpracování probíhá
ve větším rozsahu, než oprávněném;

-

v případě porušení povinností při zpracováním osobních údajů kontaktovat nás nebo
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem uděluji Správci souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném
rozsahu a trvání. Jsem si vědom/a toho, že souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje Správce, ve kterém své
rozhodnutí o zpětvzetí souhlasu jasně vyjádřím.
Beru na vědomí, že kdyby vyvstali jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých
osobních údajů, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje
nakládání s osobními údaji na území České republiky.

V ………………………………….. dne…………………………..

…………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
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