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Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

závodu „Kummer cup“ pořádané klubem SQUAD 

Přihlašuji svého syna/svou dceru (dále jen „závodník“) na závod „Kummer cup“, který 

pořádá klub SQUAD (evidován jako člen ASDS ČR pro IPSC sport pod č. 11): 

Jméno, příjmení závodníka:  _______________________________________  

Datum narození závodníka: _______________________________________  

Ulice, číslo popisné: _____________________________________________  

Obec, PSČ: ___________________________________________________  

Telefon zákonného zástupce:  _____________________________________  

Na závodníka bude během závodu dohlížet (jméno): ____________________  

Telefonní kontakt na dohlížející osobu: ______________________________  

 

Beru na vědomí, že v průběhu závodu je za závodníka zodpovědná osoba, jež je uvedena 

výše. Souhlasím s vedením výše uvedených osobních údajů mého syna/ mé dcery 

z důvodu organizace závodu a toto potvrzuji svým podpisem. Zároveň potvrzuji, že jsem 

se seznámil/a s „Informacemi o zpracování osobních údajů“. 

 

Datum:______________   ______________________________ 

        podpis zákonného zástupce 

Informace o zpracování osobních údajů závodníka  
 
1. Klub SQUAD, se sídlem Ždírec 28, 588 13 Polná, IČO: 27019829, zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L 11515/KSBR (dále jen „Správce“), ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob zpracovává tyto 
osobních údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu závodu „Kummer cup“: 

− jméno a příjmení dítěte (závodníka) 

− datum narození dítěte (závodníka) 

− bydliště dítěte 

− telefonní číslo zákonného zástupce 

− jméno a příjmení osoby vykonávající dohled nad dítětem (závodníkem) 

− telefonní číslo osoby vykonávající dohled nad dítětem (závodníkem) 
 
2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a informace o osobě vykonávající 
dohled nad dítětem (závodníkem) v průběhu závodu zpracovává za účelem evidence závodníků 
(úhrada startovného, sportovní činnost, účast na závodu) a pro účely propagace klubu a závodu 
„Kummer cup“ (fotografie, videa, prezentace a jiné propagační materiály). 
 
3. Správce je oprávněn za účelem propagace klubu a závodu „Kummer cup“ pořizovat fotografie, 
videa a jiné propagační materiály, a tyto zveřejňovat na svých webových stránkách, sociálních sítích 
a na dalších místech vhodných pro propagaci činnosti klubu a pro propagaci závodu (noviny, TV, 
atd.) 
 
4. Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou 
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Odstranění osobních údajů na žádost se týká pouze 
vedených osobních údajů a nedopadá na již pořízené a publikované fotografie, videa a ostatní 
propagační materiály. 
 
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
může zpracovávat i Asociace sportovní dynamické střelby Česká republiky; případně další 
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 
 
6. Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má zákonný zástupce dítěte právo: 

− vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 

− požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 

− požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

− vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, 

− požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 

− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
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