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Souhlas se zpracováním osobních údajů  

a práva subjektu údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) 

já, níže podepsaný/á       

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození 1): ___________________ 

Adresa: _______________________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________ Telefon: _________________________________ 

dávám souhlas se zpracováním osobních údajů mé osoby a mých dětí 2) 

1) pokud dáváte souhlas jako zákonný zástupce dětí, své datum narození neuvádějte              2) za děti vyplní jejich zákonný 

zástupce 

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________ Datum narození dítěte: ______________ 

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________ Datum narození dítěte: ______________ 

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________ Datum narození dítěte: ______________ 

v rozsahu a k účelům zpracování zaškrtnutým níže pro správce údajů: 

Ambassadors Football Czech Republic, z. s., Soukenická 1193/15, 110 00, Praha 1, IČO: 26983257,  

zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, (dále jen „správce“ nebo „spolek“)  

a pro fotbalové kluby zřízené Ambassadors Football Czech Republic, z. s. 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři, v elektronické registraci,  

v přihlášce do klubu, v přihlášce na tábor, v přihlášce na turnaj či jiné akce. 

Rozsah a účely zpracování osobních údajů: 

1) pro vnitřní potřebu spolku: 
Souhlas    Nesouhlas 

a) k evidenci členů a účastníků akcí, k předávání těchto údajů mezi vedoucími spolku 

pro zajištění běžné činnosti v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, 

mobil a email; 

b) k předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům, úřadům  

a pojišťovně pro zajištění činnosti spolku, pojištění účastníků popř. zajištění 

financování spolku a to v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa; 
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c) k lepší přípravě křesťanských duchovních programů a to v rozsahu - údaj  

o ne-/členství v církvi a pouze pro vnitřní účely spolku, bez předávání třetí osobě; 

2) pro propagační a informační účely spolku: 
Souhlas    Nesouhlas 

a) k vytváření propagačních materiálů spolku (např.: výroční zprávy, brožurky, 

letáky, elektronický magazín) obsahujících fotografie, videa, zvukové záznamy, 

sportovní výsledky účastníků akcí a to samostatně nebo ve skupině s jinými 

osobami bez připojení dalších osobních údajů; 

b) ke zveřejnění fotografií, videí, zvukových záznamů, sportovních výsledků 

účastníků akcí na webových stránkách, sociálních sítích samostatně či ve 

skupině  

s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů; 

c) k zasílání informací o pořádaných akcích a dalších aktivitách spolku nad rámec 

běžné činnosti v rozsahu - jméno, příjmení, e-mail, telefon; 

3) pro plnění povinností klubu vyplývajících z řádu Fotbalové asociace České republiky (FAČR): 
Souhlas    Nesouhlas 

a) s evidencí a předáváním osobních údajů uvedených na formulářích FAČR pro 

potřeby spolku a potřeby FAČR v rozsahu -  jméno, příjmení, e-mail, telefon, 

adresa, datum narození, rodné číslo a identifikační číslo člena FAČR 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS a na základě oprávněného zájmu správce budou 

osobní údaje a pořízené mediální záznamy zpracovávány a uchovávány, i poté, kdy přestanu vykonávat 

činnost, pro kterou jsem správcem evidován/a. V této souvislosti jsem si vědom/a svého práva na žádost  

o výmaz konkrétního údaje. 

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů 

odstavce 1) body a) a b) se nemohu účastnit akcí zmíněného spolku, jeho týmů a klubů; a že v případně 

odmítnutí zpracování údajů odstavce 3) bodu a) se nemohu stát členem FAČR a účastnit její soutěže. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně 

osobních údajů mám právo: 

● mít přístup ke svým osobním údajům, 

● kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně, 

● vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

● vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

● žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod, 

● žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich 

zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

● žádat umožnění přenesení zpracovaných údajů, 

● vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího 

profilování, 

● nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, 

● dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce  
od obdržení žádosti správcem. 

V ......................................... dne  ........................................ Podpis: ……………………………………………………… 


