
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Udělujete tímto souhlas ČESKÉMU SVAZU CYKLISTIKY z.s., IČ 49626281, se sídlem Nad 
Hliníkem 1186/4, 150 00 Praha, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. L 242 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto Vaše osobní údaje: 

• jméno a příjmení, 
• titul, 
• věk, 
• údaj o oddílu, jehož jste členem, 
• fotografie, 
• údaj o závodu či soutěži a údaj o Vašem umístnění v ní. 

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let. 
Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem: 

• zveřejnění shora uvedených údajů subjektu údajů jakožto závodníka a účastníka daného závodu 
na internetových stránkách správce a facebookovém profilu správce, tak aby správce mohl 
informovat sportovní veřejnost o Vašich sportovních výsledcích, a i o výsledku pořádaného 
závodu či soutěže; 

• poskytnutí osobních údajů do střešní centrální evidence příslušného sportovního svazu 
(mezinárodní a evropské cyklistické federace). 

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronické formě. 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo: 
- vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: 

ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s., Nad Hliníkem 1186/4, 150 00 Praha, nebo e-mailu na: 
info@ceskysvazcyklistiky.cz 

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů, 

- požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, 

- právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž 
by tomu Správce bránil ve stanovených případech, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem 
shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi. 
 

V ____________, dne___________ 
 

_____________________________ 
(Jméno a podpis subjektu údajů) 


