INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný(á),
jméno:
datum narození:
rodné číslo:
trvale bytem:
telefon a e-mail:
e-mail zákonného zástupce:
beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním
oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou
sportovní oddíl AK Olymp Brno, spolek, se sídlem Lidická 718/77, 602 00, Brno, identifikační číslo:
44994532 a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00
Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“),
a zaškrtnutím souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely
Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji emailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel
nadále zpracovávány.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese
www.akolympbrno.cz nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové podobě.
Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů prováděných
samostatně sportovním oddílem.
(pozn: políčko zaškrtává evidovaný člen. Zaškrtnutí políčka není povinné, tudíž, pokud evidovaný člen políčko nezaškrtne, i tak dává souhlas se zpracováním osobních
údajů, pouze mu nebudou zasílána obchodní sdělení ČASu., obchodní sdělení například jako možnost získávat slevy poskytnuté na tretry NIKE od partnera ČASU
nebo možnost zakoupit výhodně vstupenky na akce pořádané ČASem jako je Czech Indoor Gala, Kontinentální pohár nebo různé mistrovské soutěže podobně. V liteře
zákona se tato sdělení považují za obchodní a bez souhlasu evidovaného člena nebude moci Český atletický svaz tuto informaci zasílat. Evidované členy
upozorňujeme, že dané sdělení bude vždy zasíláno ze strany Českého atletického svazu, nikdy nedojde k odeslání jinou autoritou).

Podpis
V _________ dne _________

__________________
Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého zákonného zástupce:
V _________ dne _________

__________________
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