
Souhlas se zpracováním osobních údajů
 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Já, níže podepsaný zákonný zástupce tímto potvrzuji,  že jsem informován/informována o členství
mého syna/dcery ve fotbalovém oddílu  HÁJE – SOS,o.p.s. se sídlem Zdiměřická 1454/30, Chodov, 149
00 Praha 4, IČO: 26725461   /  FC Háje Jižní Město, z.s, se sídlem Strossmayerovo náměstí 1297/9,
Holešovice,  170 00 Praha,  IČ:  67779662  (dále  již  jen jako „Správce“)  z něhož  vyplývá  povinnost
Správce zpracovávat níže uvedené osobní údaje svých členů pro účely: 

1) evidence členské základny
2) registrace hráče ve sportovních soutěžích a jejich evidence při zápasech a turnajích
3) evidence a prezentace sportovních výsledků a sportovní výkonnosti  
4) podávání žádostí o dotace 
5) účast na soustředění, kempech a dalších akcí pořádaných klubem 
6) zajištění sportovní prohlídky  
7) pojištění hráčů

(dále již jen jako „Účel zpracování“) 

Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával a uchovával po celou dobu trvání Účelu zpracování základní
osobní údaje v rozsahu 
1) jméno a příjmení, 
2) datum narození, 
3) sportovní výsledky a výkonnost
(dále již jen jako „Osobní údaje“)

Souhlasím s tím, aby Správce po nezbytně nutnou dobu zpracovával a uchovával pro svou evidenci a
plnění  zákonných  povinností  též  zvláštní  kategorii  osobních  údajů  (nikoliv  však  pro  prezentaci,
marketing a podobné účely):    
4) rodné číslo, 
5) bydliště
6) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 
7) telefonní číslo, email,     
8) údaje vypovídající o fyziologii člověka (váha, výška, velikost nohy a další),  
9) zdravotní stav (alergie, léky)
  
(dále již jen jako „Zvláštní osobní údaje“)
 
Souhlasím, aby Správce předával v souvislosti splněním povinností vyplývajících z Účelu zpracování
osobní údaje dalším zpracovatelům, zejména fotbalovému svazu (okresní, krajský ), poskytovatelům
dotací, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. 

Souhlasím,  aby  Správce  zpracoval  fotografie,  videa,  zvukové  záznamy,  projevy  osobní  povahy,  a
sportovní  výsledky,  a  souhlasím  s  jejich  rozšiřováním  a  zveřejňováním  pro  účely  marketingu,
prezentace a propagace správce na internetových stránkách správce, na sociálních sítích, v  tištěných
publikacích a dalších obdobných médií. 



Jsem srozuměn/srozuměna s právem: mít přístup k Osobním údajům a Zvláštním osobním údajům
dle čl.15 Nařízení, požadovat jejich opravu dle čl. 16 Nařízení, na výmaz těchto údajů bez zbytečného
odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl.  17 Nařízení,  na omezení zpracování osobních údajů a
zvláštních  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. 

Svým níže připojeným podpisem potvrzuji, že jsem si text tohoto souhlasu přečetl/přečetla, obsahu 
rozumím a souhlasím s ním.   

----------------------------------------------------------------------------
Datum, podpis


