
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
I. Osoba níže podepsaná (dále jen „rodič“), prohlašuje, že vykonává rodičovskou odpovědnost ve vztahu k nezletilému 

mladšímu 16 let, ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, který je 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) subjektem 
osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“). 

 
II. Podpisem tohoto dokumentu rodič subjektu údajů uděluje Sportovnímu klubu Želechovice, z.s., IČ 27017583, se sídlem 

Želechovice, Přílucká 17, správci osobních údajů (dále jen „správce“), svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených 
osobních údajů: 

 
a) jméno a příjmení 
b) datum narození 
c) státní příslušnost 
d) závodní kategorie 
e) zachycení podoby ve formě fotografické a audiovizuální 
f) dosažené sportovní výsledky 
g) týmová příslušnost 

 
III. Zpracování shora uvedených osobních údajů je nezbytné k dosažení stanovených účelů, kterými jsou: 

 
a) uveřejnění výsledků jednotlivých závodů i celé série WBS 2018 na webových stránkách WBS (v souladu s ust. čl. 6 

odst. 1 písm. a) (údaje dle ust. čl. II. písm. a), b), c), d), f), g)) 
b) uveřejnění informací o sportovních výkonech, fotografií a audiovizuálních záznamů na webových stránkách WBS a 

v propagačních materiálech vydávaných správcem (v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) (údaje dle ust. čl. II. písm. a), 
b), d), e), f), g), h)) 

 
IV. Souhlas ke zpracování osobních údajů je platný po dobu do jeho odvolání, do naplnění účelu zpracování – po dobu 

kontinuálního pořádání závodů WOOD BIKE SERIES v navazujících ročnících, nejdéle však po dobu 10 let, poté budou údaje 
odstraněny či anonymizovány.  
 

V. Zpracování osobních údajů provádí správce ve formě listinné a elektronické. V listinné podobě se jedná zejména o 
propagační materiály a výsledkové listiny. V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovávány na datových zařízeních a 
nosičích ve vlastnictví správce nebo jím pověřených osob organizujících jednotlivé dílčí závody. V případě osob od správce 
odlišných pouze po dobu jednoho týdne před konáním každého jednotlivého dílčího závodu a jednoho týdne po tomto 
konání.  
 

VI. Na zpracování osobních údajů se mohou podílet i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé služeb a software, které však 
správce doposud neustanovil ani nevyužívá. Správce může osobní údaje předat či zpřístupnit třetím osobám, kterými jsou 
zejména externí členové organizačních týmů jednotlivých závodů, pouze pro potřeby úkonů spojených s pořádání WBS 
2018. Propagační materiály může správce volně šířit za účelem propagace WBS 2018. 

 
VII. Rodič i subjekt údajů jsou oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to osobně v sídle správce, nebo písemně 

doporučeným dopisem na adresu sídla správce, na jeho za tímto účelem určený e-mail haff1@seznam.cz, nebo jiným 
prokazatelným způsobem. 

 
VIII. Rodič i subjekt údajů jsou oprávněni zejména: žádat informace, jaké osobní údaje o subjektu údajů správce zpracovává, 

požadovat vysvětlení ohledně zpracování těchto osobních údajů, žádat aktualizaci nebo opravu osobních údajů subjektu 
údajů, které správce eviduje a žádat výmaz těchto osobních údajů.  

 
IX. Za účelem odstranění pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou rodič i subjekt údajů oprávněni obrátit 

se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 
Já níže podepsaný/á ………………………………………………., nar. ………………………, bytem ………………………………………………., tímto uděluji svobodně a 
vážně souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte, k němuž vykonávám rodičovskou odpovědnost, shora uvedený.  
 

V ……………………….., dne ……………………….. 
 
       ………………………………………….. 
 
 
 
Já níže podepsaný/á ………………………………………………., nar. ………………………, bytem ………………………………………………., tímto odvolávám souhlas 
shora uvedený.  
 

V ……………………….., dne ……………………….. 
  
       ………………………………………….. 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
I. Osoba níže podepsaná (dále jen „rodič“), prohlašuje, že vykonává rodičovskou odpovědnost ve vztahu k nezletilému 

mladšímu 16 let, ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, který je 
ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „nařízení“) subjektem osobních údajů (dále jen „subjekt údajů“). 
 

II. Podpisem tohoto dokumentu rodič subjektu údajů uděluje Sportovnímu klubu Želechovice, z.s., IČ 27017583, se sídlem 
Želechovice, Přílucká 17, správci osobních údajů (dále jen „správce“), svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených 
osobních údajů: 

 
h) jméno a příjmení 
i) datum narození 
j) státní příslušnost 
k) závodní kategorie 
l) zachycení podoby ve formě fotografické a audiovizuální 
m) dosažené sportovní výsledky 
n) týmová příslušnost 

 
III. Zpracování shora uvedených osobních údajů je nezbytné k dosažení stanovených účelů, kterými jsou: 

 
c) uveřejnění výsledků jednotlivých závodů i celé série WBS 2018 na webových stránkách WBS (v souladu s ust. čl. 6 

odst. 1 písm. a) (údaje dle ust. čl. II. písm. a), b), c), d), f), g)) 
d) uveřejnění informací o sportovních výkonech, fotografií a audiovizuálních záznamů na webových stránkách WBS a 

v propagačních materiálech vydávaných správcem (v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) (údaje dle ust. čl. II. písm. a), 
b), d), e), f), g), h)) 

 
IV. Souhlas ke zpracování osobních údajů je platný po dobu jeho odvolání, do naplnění účelu zpracování – po dobu 

kontinuálního pořádání závodů WOOD BIKE SERIES v navazujících ročnících, nejdéle však po dobu 10 let, poté budou údaje 
odstraněny či anonymizovány.  
 

V. Zpracování osobních údajů provádí správce ve formě listinné a elektronické. V listinné podobě se jedná zejména o 
propagační materiály a výsledkové listiny. V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovávány na datových zařízeních a 
nosičích ve vlastnictví správce nebo jím pověřených osob organizujících jednotlivé dílčí závody. V případě osob od správce 
odlišných pouze po dobu jednoho týdne před konáním každého jednotlivého dílčího závodu a jednoho týdne po tomto 
konání.  

 
VI. Na zpracování osobních údajů se mohou podílet i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé služeb a software, které však 

správce doposud neustanovil ani nevyužívá. Správce může osobní údaje předat či zpřístupnit třetím osobám, kterými jsou 
zejména externí členové organizačních týmů jednotlivých závodů, pouze pro potřeby úkonů spojených s pořádání WBS 
2018. Propagační materiály může správce volně šířit za účelem propagace WBS 2018. 

 
VII. Rodič i subjekt údajů jsou oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to osobně v sídle správce, nebo písemně 

doporučeným dopisem na adresu sídla správce, na jeho za tímto účelem určený e-mail haff1@seznam.cz, nebo jiným 
prokazatelným způsobem. 

 
VIII. Rodič i subjekt údajů jsou oprávněni zejména: žádat informace, jaké osobní údaje o subjektu údajů správce zpracovává, 

požadovat vysvětlení ohledně zpracování těchto osobních údajů, žádat aktualizaci nebo opravu osobních údajů subjektu 
údajů, které správce eviduje a žádat výmaz těchto osobních údajů.  

 
IX. Za účelem odstranění pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů jsou rodič i subjekt údajů oprávněni obrátit 

se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 
Já níže podepsaný/á ………………………………………………., nar. ………………………, bytem ………………………………………………., tímto uděluji svobodně a 
vážně souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedený.  
 

V ……………………….., dne ……………………….. 
 
       ………………………………………….. 
 
 
 
Já níže podepsaný/á ………………………………………………., nar. ………………………, bytem ………………………………………………., tímto odvolávám souhlas 
shora uvedený.  
 

V ……………………….., dne ……………………….. 
       ………………………………………….. 


