
  
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je AIKIDO Pardubice zapsaný spolek, Mrštíků 80, Ohrazenice, uvádím níže v tabulce, zda POSKYTUJI* / NEPOSKYTUJI* (*nehodící se, škrtněte) 
souhlas se zpracováním osobních údajů člena spolku a zákonného zástupce dítěte (pouze v případě nezletilého člena spolku) : 
 
Člen spolku (subjekt údajů): 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………. 
 
datum narození: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zákonný zástupce dítěte: 
 
Jméno, příjmení: 

 
………………………………………………………………………………………. 
 

datum narození: ………………………………………………………………………………………. 

 
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace: 
 
− Kontaktní údaje správce:           AIKIDO Pardubice zapsaný spolek, Mrštíků 80, Ohrazenice, 533 53 Pardubice  

doručovací adresa:                    Mrštíků 80, Ohrazenice, 533 53 Pardubice  
telefon, email:  +420 777 300 144, milan.kulhanek@gmail.com   

− Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným 
prohlášením adresovaným: 
  
• na doručovací adresu správce  

 
 

• e-mailem z e-mailové adresy, která je předmětem tohoto souhlasu 
 
 

− Osobní údaje jsem poskytl(a)  dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s 
dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.  

− Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 

− Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.  
− Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
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Přehled osobních údajů pro poskytnutí/neposkytnutí konkrétních souhlasů 
 

 

OSOBNÍ ÚDAJ  

        

DOBA 
POSKYTNUTÍ 
SOUHLASU 

  

PŘÍJEMCI  OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Dávám 
 

  

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

    
      

SOUHLAS 
 

       
      ANO   NE  

         

 

Jméno, příjmení, fotografie, 
audiozáznam, videozáznam člena 
samostatně/ve skupině 

 

Prezentace aktivit a činnosti spolku v písemné i elektronické podobě, včetně webu, 
sociálních sítí a výročních zpráv 

 po dobu docházky do 
spolku a od tvorby 
zprávy 
až do její prezentace, 
včetně archivace 

 

veřejnost,  
zpravodajská média a jejich 
odběratelé 

      
          

          
          

     ANO¹  NE¹  
       

          

          

          

            
 

E-mail, telefonní číslo zákonného 
zástupce dítěte 

  

Pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi vedením spolku, trenéry  po dobu členství ve 
spolku 

 

Trenéři, dozor 

 

ANO¹ 

 

NE¹ 

 

       
   a zákonnými zástupci.        

             
                 

    

Pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi vedením spolku, trenéry a členy  
, komunikace se členy na akcích organizovaných spolkem (soutěže,  zájezdy apod.) 

po dobu členství ve 
spolku 

 

Trenéři, dozor 

      
 

E-mail, telefonní číslo člena 
    ANO¹  NE¹  

       

          

             
 

Jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu, datum narození, účel 
pobytu člena. 

  

Poskytnutí údajů ubytovatelům a dopravcům v rámci organizovaných akcí, soustředění 
apod. (mj. jak vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích). V případě neposkytnutí souhlasu je nutné počítat s rizikem 
neúčasti. 

    

Poskytovatelé ubytování, 
dopravy, jež bude člen přes spolek 
využívat. 

      

   

 

po dobu členství ve 
spolku 

       
          
     ANO¹  NE¹  

   

 

    

          
          

          

          

 

Jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu, datum narození 

 Při žádání o hromadnou slevu u provozovatelů sportovních, kulturních a společenských 
akcí v případech, kdy poskytnutí slev je vázáno na konkrétní seznam osob. Při 
neposkytnutí souhlasu bude člen hradit plné cestovné/vstupné. 

 

po dobu členství ve 
spolku 

 Provozovatelé sportovních, 
kulturních, společenských akcí, 
jež bude žák přes spolek využívat. 

      
     

ANO¹ 
 

NE¹ 
 

       

          
          

            

                  

 

Jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu, datum narození 

  Zaznamenávání a uchování údajů v počítačových systémech a listinné podobě pro 
dotační řízení např. z EU počínaje podanou žádostí, přes kontrolu čerpání až po 
udržitelnost projektu, včetně  archivace dle unijních předpisů.  Příklad: žákovi je 

 od podání žádosti do  

 

      
    doby udržitelnosti        
    

projektu včetně 
  

ANO¹ 
 

NE¹ 
 

        
    archivace dle unijních          

   

poskytnuto v rámci dotace zdarma  pobyt na mezinárodním semináři AIKIDO 
         

    předpisů  

poskytovatelé dotace 
       

                  

                    

¹vybrané zakroužkujte  
V případě potřeby uveďte připomínku, vyjádření k uvedenému přehledu:  

 

V ......................................, dne………………………… Podpis člena/zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………………………  
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