SOUHLAS ČLENA SLČR SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Zaškrtnutím tohoto políčka výslovně udávám souhlas



se zpracováním a evidencí mých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s mým členstvím a
činností v TJ/SK a SLČR; tento souhlas se vědomě vztahuje i na moje rodné číslo, tedy




se zpracováním a evidencí mých osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném
znění,
s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění,



s tím, aby TJ/SK a SLČR shromažďovaly, vedly a zpracovávaly identifikační, kontaktní a
statistické informace včetně informací mnou poskytnutých (a to včetně osobních údajů) i
prostřednictvím třetích osob,



s účelem shromažďování, zpracovávání a vedení informací k:




výkonu spolkové činnosti,
publikování sportovních výsledků,



s tím, že TJ/SK a SLČR je oprávněna poskytovat výše uvedené osobní údaje, včetně rodného
čísla, do centrální evidence SLČR a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně
VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při
soutěžích, dále ČOV a MŠMT,



s tím, že TJ/SK, SLČR je oprávněn zpracovávat informace o mém jménu, datu narození, rodném
čísle, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích bez ohledu na případné ukončení mého
členství v TJ/SK, SLČR,



s pořízením mých fotografií a jejich použitím přiměřeným způsobem, tj. pro tiskové, filmové,
rozhlasové a televizní zpravodajství; takové použití však nesmí být v rozporu s mými
oprávněnými zájmy,



výslovně souhlasím s pořízení a použitím fotografií ze závodů k reklamním a marketingovým
účelům SLČR, případně jeho smluvních partnerů.

Současně prohlašuji, že




ve své činnosti budu ctít Stanovy SLČR a další platné vnitřní normy,



jsem si vědom/a, že jako člen SLČR nejsem oprávněn/a zpracovávat a využívat osobní údaje o
jiných členech SLČR a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu
SLČR, který stanoví rozsah a účel takového zpracování.



že jsem si vědom/a, že podmínky zpracování osobních údajů mohou být změněny v souladu s
aktuálně platnými právními předpisy, Stanovami a vnitřními normami, o čemž budu informován
a jsem povinen se vždy s příslušnou změnou seznámit.

jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona
č. 101/2000 Sb., v platném znění,

