Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji
Osobní údaje uvedené v přihlášce účastníka kempu jsou poskytnuty se souhlasem zákonného
zástupce, který zasláním přihlášky potvrzuje poskytnutí osobních údajů dítěte pro účely uvedené v této
přihlášce.
SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČ 66610591 – dále jako
„správce“, bude zpracovávat osobní údaje dítěte v souvislosti s organizací kempu v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem zejména pro účely:
a) evidence účastníků na danou akci a
b) spárováním plateb pro účast a
c) pro případné žádosti o dotace/granty z programu v oblasti sportu v jednorázových akcích města
Třebíč, či kraje Vysočina v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
Nakládání s osobními údaji, které nám poskytujete svou registrací, jsou námi považované za důvěrné a
uchováváme je v bezpečí. Chráníme tak Vámi poskytnuté informace před zneužitím. Při jejich
zpracování se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž
zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 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), jinak
známým jako GDPR. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s pořádáním akce, po
dobu 1 roku, pokud tento souhlas neodvoláte.
Dále bude správce zpracovávat osobní údaje dítěte pro:
a) Marketingové akce (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, fotky s podobiznou
účastníka, emailová adresa, případně telefonní číslo.
b) Účely evidence v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, název klubu pro potřeby grantových
programů.
Rodné číslo bude klub zpracovávat se souhlasem dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem příp. prokazování oprávněně požadovaných
dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o
podpoře sportu.
Zaslanou přihláškou prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o
svém právu
a) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé
emailové zprávě,
b) na přístup k osobním údajům,
c) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
d) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
e) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
f) na přenositelnost údajů a taktéž právo,
g) vznést námitku, po níž zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li
důvodem případné vymáhání právních nároků a
h) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce databáze:
Miloslav Bukáček, mb@letnifotbalovekempy.cz, tel.: 607 148 551

