INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
________________________________________________________________________
V souladu s Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracovaným osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) je člen/ka oblastního svazu tímto informován/a, že v souvislosti s
jeho/jejím členstvím v oblastním svazu a v Asociaci malého fotbalu ČR, z. s., dochází ke zpracování
jeho/jejích osobních údajů.
Společnými správci osobních údajů jsou Asociace malého fotbalu ČR, z. s., a konkrétní oblastní svaz
uvedený na přihlášce (dále jen „Správci“). Správce je možné kontaktovat na adrese Pernerova 1490, 530 02
Pardubice, emailové adrese info@malyfotbal.cz nebo na telefonním čísle: +420 602 725 382.
Správci zpracovávají zejména osobní údaje uvedené členem/kou v přihlášce a v případě udělení souhlasu
se zpracováním osobních údajů také další osobní údaje uvedené níže.
Správci zpracovávají osobní údaje v souladu s Nařízením v rozsahu nezbytném pro výkon jejich oprávněné
činnosti, a to konkrétně pro následující účely:
1. za účelem realizování hlavní činnosti spolku, tedy za účelem zajištění organizace, propagace a
rozvoje malého fotbalu, a to na základě oprávněných zájmů správců,
2. za účelem pořádání soutěží a další související činnosti (ověření totožnosti při turnaji apod.), a to na
základě oprávněných zájmů správců,
3. za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizovaní
pojištění, evidence plateb členských poplatků, apod.), a to na základě oprávněných zájmů správce a
nezbytnosti takového zpracování pro splnění jeho zákonných a smluvních povinností,
4. za účelem vyřizování žádostí o dotace ve smyslu a rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), tedy na základě nezbytnosti takového zpracování pro
splnění zákonných povinností správce.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro splnění daného účelu zpracování, nejdéle
však po dobu 10 let od zániku členství člena/ky, pokud zákon nestanoví jinak.
Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich
rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, pojišťovnám za účelem sjednání
pojištění a dalším subjektům (zejm. zahraničním asociacím za účelem pořádání mezinárodních soutěží,
Světové federaci malého fotbalu pro statistické účely apod.). Osobní údaje však v žádném případě nebudou
předávány třetím stranám pro jiné účely než ty související s činností spolku.
Člen/ka bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů označených v přihlášce jako povinných je nezbytnou
podmínkou vzniku členství. Nepovinné osobní údaje není nutné vyplňovat, pokud k jejich vyplnění dojde,
zpracují je správci na základě svých oprávněných zájmů.

Člen/ka navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností) souhlasí s tím, aby jeho/její fotografie, videa,
zvukové záznamy a sportovní výsledky byly zpracovávány v následujícím rozsahu pro dále uvedené
účely:
☐ pro marketingové účely (zejména v propagačních materiálech, letácích, na webu apod.)
☐ za účelem prezentace na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, Twitter)
Člen/ka byl/a poučen/na o tom, že v souvislosti se zpracováním jeho/jejích osobních údajů má právo:
-

na přistup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle cíl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dany důvody podle článku 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů̊ v případech dle článku 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů̊ v případech stanovených v článku 20 Nařízení,
odvolat souhlas se zpracováním podle článku 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti zpracování stížnost podle cíl. 77 Nařízení dozorovému úřadu, kterým je v ČR Úřad pro
ochranu osobních údajů
podat správcům námitku proti zpracování osobních údajů na základě jejich oprávněných zájmů.

V …………………… dne …………………………

Jméno a příjmení ……………………………………

_____________________
podpis člena/ky
(zákonného zástupce)

