FbC Plzeň z.s.
IČ: 22897631, info@florbal-plzen.cz
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto souhlas spolku FbC Plzeň, z. s. se sídlem Denisovo nábř. 1000/4, 301 00, Plzeň, IČ: 22897631, zapsaného
ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Správce“), aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto
osobní údaje:
➢fotografie,
➢videa,
➢zvukové záznamy,
➢sportovní výsledky,
Tyto údaje potřebuje Správce zpracovávat za účelem klubové prezentace, na kvalitní vizuální stránku klubu a na
budování značky klubu, reporty obchodním partnerům klubu, prezentace obchodních partnerů. Tyto údaje nebudou
použity k žádným jiným účelům.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
➢telefonní číslo,
➢e-mail,
➢rodné číslo,
➢adresu,
➢ID sociálních sítí.
Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny (+ případné registrace na
webových stránkách www.florbal-plzen.cz a členské sekci, nutné komunikace s členy a rodiči členů a dalšími
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, partnerům klubu za účelem dosažení jejich
marketingových cílů (v tomto případě vyjma adresy a rodného čísla) apod.).
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu účelu zpracování (po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu
vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). Po dovršení této lhůty dojde k odstranění těchto osobních
údajů.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
➢příslušnému sportovnímu svazu (Český florbal),
➢příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
➢výkonnému výboru ČUS,
➢České radě dětí a mládeže
➢České obci sokolské, T.J. Sokol Plzeň IV
➢příslušným orgánům státní správy a samosprávy
➢partnerům klubu.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
➢mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
➢požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
➢na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
➢na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
➢na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
➢odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
➢podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

V ……………………...dne………………………….

Jméno a příjmení:………………………………….
Podpis:………………………………………………
(u osob mladších 18-ti let podpis zákonného zástupce)

vww.florbal-plzen.cz

