
Sportovní klub Brno – Žabovřesky z.s., Horákova 3080/7, 61600 Brno 

Informace ke zpracování osobních údajů 
Sportovní klub Brno – Žabovřesky z.s. se sídlem Horákova 3080/7, 616 00 Brno, IČ 00214272 zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 51 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Prohlašujeme, že 
osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), jinak známým jako GDPR (dále jen Nařízení).   

Podrobné informace o zpracování osobních údajů je uvedena v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů ve Sportovním 
klubu Brno – Žabovřesky z.s.“ jehož aktuální znění je zveřejněno na stránkách klubu www.basketzabovresky.cz, případně je 
možné si ho vyžádat v sídle klubu Horákova 3080/7, Brno 616 00. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím  aby na  základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Sportovní klub Brno – Žabovřesky z.s. (dále jen 
Správce) moje osobní údaje /mého dítěte (nehodící se škrtněte)  
a to (nesouhlas se zpracováváním konkrétního údaje vyjádřete jeho škrtnutím): 

1. fotografie,     
2. videa,      
3. zvukové záznamy,    
4. sportovní výsledky    

 
za účelem (nesouhlas s konkrétním účelem vyjádřete jeho škrtnutím) 

vykonávání hlavní činnosti spolku a v rámci této činnosti k: 
− marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
− prezentace na webu, 
− prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
− prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

 

Členství ve spolku není poskytnutím tohoto souhlasu v jakémkoli rozsahu podmíněno a neposkytnutí tohoto 
souhlasu nemá a nemůže mít pro člena žádné negativní následky s výjimkou toho, že spolek nebude jeho osobní 
údaje způsobem a za účelem výše uvedeným zpracovávat v tom rozsahu, v němž od člena neobdržel souhlas. 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po 
tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů ve Sportovním klubu Brno – Žabovřesky z.s. 
a jsem si vědom svých práv, zejména pak práva na odvolání tohoto Souhlasu. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji 
svým vlastnoručním podpisem 

 
 
 

V _______________ dne ___________ 
          _________________________________________ 
               Jméno a Příjmení                          PODPIS 
             (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 
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