
Já, níže podepsaná/podepsaný zákonný zástupce stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím1 se zpracováním vy-

jmenovaných osobních údajů mého (mně svěřeného) dítěte - člena SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 

Jiříkov, resp. mých vyjmenovaných osobních údajů k jednotlivým níže uvedeným účelům: 
 

Subjekty údajů 
 

Žák - dítě  

Jméno, příjmení:   

Rodné číslo nebo datum narození:   

Trvalé bydliště:   

Matka (zákonný zástupce 1) 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

Otec (zákonný zástupce 2) 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

Jiná oprávněná osoba: 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

Účely zpracování 

Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, využití a uložení). 

Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu údajů SK při shromažďování údajů. 

Účel zpracování: 
Organizování akcí pořádaných SK VIKTORIÍ 
Zpracovávané osobní údaje:  
Seznamy členů  - jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu - Český 
svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, a.s., České unii sportu, MŠMT, Žij pohybem, Mistry s mis-
try, příslušným orgánům státní správy a samosprávy a jiným organizacím a to za účelem:  

- vedení evidence členské základny 

- identifikace na tréninkových jednotkách 

- žádosti o dotace  

Zpracovávané osobní údaje: 
Seznamy členů – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo.  

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Souhlasím, aby správce zpracoval, dle zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, za účelem ve-
dení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. Žádosti o dotace, vyřizo-
vání pojištění apod.) níže uvedené údaje.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Člena - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, rodné číslo.   

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace veškerých akcí SK VIKTORIE. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Email, telefonní číslo zákonných zástupců (domů, do zaměstnání), případně datová schránka. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnit fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, za účelem marketingu 
(zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních 
sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších infor-
mačních materiálech.   

souhlasím 

 

nesouhlasím 

                                                
1 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou 
však poskytování služby zkomplikovat. 



Zpracovávané osobní údaje: 
Fotografie, jméno, příjmení (závodní tým, skupina).  

Účel zpracování: 
Předání osobních údajů rodičů (zákonných zástupců) dítěte za účelem možného kontaktování 
při úrazu či zdravotních potížích. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, telefonní číslo. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Předání údajů dítěte externím poskytovatelům služeb ve smluvním vztahu se sportovním klu-
bem za účelem jejich zákonem požadovaného zpracování (např. – letní tábor, soustředění). 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznamy členů - Jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zpracování a uložení informací o zdravotním stavu dítěte (u dětí se zdravotními problémy), 
který ovlivňuje jejich zapojení při veškerých aktivitách pořádaných SK.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní informace. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnění seznamu dětí přijatých do SK (zveřejněna budou pouze registrační čísla přidělená 
při zápisu) a jejich zařazení do skupin (týmů).  
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, registrační číslo přidělené při zápisu. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zpracování kronik v době docházky dítěte do SK a jejich dokumentačního a historického vý-
znamu. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, fotografie, skupina (tým).  

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zaznamenávání a využívání seznamu osob oprávněných vyzvedávat člena z tréninku.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, skupina. Oprávněná osoba – jméno, příjmení, vztah k členovi, telefonní číslo.  

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Organizování kulturních a závodních akcí pro všechny členy SK a jejich zák. zástupců.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznam členů, zákonných zástupců - Jméno, příjmení, telefonní kontakt.  

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Trvání souhlasu 
Tento souhlas se uděluje na dobu trvání docházky člena do SK VIKTORIE, plus 5 let. 
 

Poučení 
V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna zpracování, pro která nee-

xistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, případně jeho zástupce. Tento souhlas lze 

kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 

 

Zpracování výše uvedených os. Údajů je SK povinen zpracovat zároveň na základě zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře 

sportu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 O ochraně fyzic-

kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „Nařízení“).  

 

V ............................................. dne ............................................... 
 

Podpis matky (zákonný zástupce 1): ……………………………………………………………… 

Podpis otce (zákonný zástupce 2): ……………………………………………………………… 

Jiná oprávněná osoba:                ……………………………………………………………… 

 


