
INFORMAGE O ZPRACOVÁUÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osoó v souyis/osíl se zpracováním osobních udajú a volném pohybu těchto údaju a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařízení")

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvim v oddílu/klubu (SK/TJ)
(dále jen ,,§právce"},

FBK Škorpioni Ostrava

je tento povinen na základě §3a odst. 3 ákona 115l2OO1Sb. o podpoře sportu (dále jen ,,ZOPS")
zpracovávat moje

í jmóno a příJmeni,
2 dafum narození,
3 adrccu místa pobýtu,
1 u ctsine také adrccu misúa, kde te převážnĎ zdžuje a státrí oběanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedeni evidence členskó základny a s tim
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.}.

Jsem informovánla,že na ákladě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobni
údaje dle bodu 1 ů 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost pro kterou jsem
Správcem evidovánía.

Jsem iníormovárúa, že na ákladě oprávněnóho áimu Správce budou Ogobnl úd8F pro účel
vedeni evldence ěleneké ákladny a s úm oowlse|ícíml člnnoaůnl zpncovávány a uchovávány
po dobu l0 lot ode dne, kdy přertanu vykonávat ěinnogt pro kbrou |sem Správcem evldován/a.

Bsru na vědomín že §pávcc pňedává Osobní rldaJe těmto Zpracovablům:

o příslušnárru 3poíbvnímu §yazu,
o píblušnórnu Okncnlmu ldrrržení Čegké unie sportu, SCS ČUS
. Výltonn&rru výbonr českó unie sportu, z.s., re ridlem Zátopkova 1ťťl2, Břwnov (Praha 6),

í69 00 Praha (dálc jcn,,ČUS";,
. přlslušným orgánům rtátrl spráyy a samorprávy,

a to za účelerrt

o vedení eviderrce členské zákbdny ču§ na základě směínic čus a s tím souvisejícími
člnnorbri,

o identifikace na loutěách,
o ádocť o dotace na ákladó §6bzops.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se
nemohu stát členem vtýše zmíněného oddílu/klubu,

a
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