
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizaci závodu a marketingové účely pro spolek 
 HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. 

 
Níže uvedený účastník Jarní Ligy Mládeže v roce 2019 (dále jen „závod“) tímto poskytuje organizátorovi - HC 
OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 
v oddíle L, vložka 15916, sídlem: Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 06030491, který 
zpracovává osobní údaje coby správce, svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních 
a automatizovaných prostředků, a to pro účely organizace závodu, jeho marketingovou propagaci, podpory a 
rozvoje kultury a sportu v regionu. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou obsaženy v přihlášce k závodu a v obrazových a 
zvukových záznamech materiálech pořízených během závodu, tedy zpravidla v rozsahu vaše jméno, příjmení, 
datum narození, škola, kterou navštěvujete, fotografický a kamerový záznam. 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu deseti let od jeho udělení, případně do 
doby, dokud není tento souhlas účastníkem odvolán. Udělení tohoto souhlasu je pro účastníka zcela dobrovolné. 
Tento souhlas je možné kdykoli bez jakýchkoli obtíží a sankcí odvolat, a to zasláním jednoduchého emailu na 
adresu jakub.mikulik@hcotrinec.cz či erik.palkovsky@hcotrinec.cz. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčeno 
právo spolku HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. zpracovávat osobní údaje soutěžícího na základě jiného důvodu, 
je-li tento důvod dán. 
 
Spolek HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. coby správce informuje účastníka o jeho právech, jimiž vedle výše 
popsaného práva na odvolání souhlasu jsou: 

- právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má subjekt údajů právo na 
informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace 
související s tímto zpravováním, 

- právo na opravu, na základě něhož může soutěžící žádat opravení nepřesností v osobních údajích 
zpracovávaných provozovatelem, 

- právo na výmaz („právo na výmaz“), na základě něhož může soutěžící za splnění podmínek žádat výmaz 
jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných, 

- právo na omezení zpracování, na základě něhož může soutěžící plnění podmínek žádat omezení 
zpracování osobních údajů o něm, 

- právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může soutěžící získat osobní údaje, které o něm 
provozovatel zpracovává, 

- právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování. 
 


