
 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnosti MartinErat Hockey Academy s.r.o., IČ 082 39 363, Na Kopcích 388, Nové Město, 674 01, Třebíč 

uděluji 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

tento souhlas se zpracováním svým osobních údajů 

Na základě tohoto souhlasu může společnost MartinErat Hockey Academy s.r.o. zpracovávat mé následující osobní 
údaje:  

A to za účelem:  

A po dobu: 

Společnost jako správce osobních údajů může předat Vaše osobní údaje následujícím zpracovatelům osobních údajů: 
společnosti O2 Czech Republic a.s. a případně dalším subjektům za účelem televizního nebo internetového vysílání. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování. 

Tento souhlas můžete odvolat. Stačí napsat na výše uvedenou adresu společnosti, že si nadále nepřejete, aby Vaše osobní 
údaje, které jste poskytly na základě tohoto souhlasu, byly dále zpracovávány. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování osobních údajů ode dne udělení souhlasu do dne jeho odvolání.  

Dále máte jako subjekt údajů právo, aby: 

- Vám společnost poskytla informaci o tom, zda Vaše osobní údaje zpracovává, v jakém rozsahu a za jakým účelem,  
- Společnost poskytla přístup k Vašem osobním údajům a opravila Vaše údaje, aby byly přesné a aktuální, 
- Společnost vymazala Vaše údaje, 
- Společnost přenesla Vaše údaje k jinému správci. 

Máte též právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (https://www.uoou.cz)  

V ………………. dne ……..       _______________________ 
         

Jméno a příjemní

Datum narození

Kontaktní adresa

Emailová adresa

Telefonní číslo

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresy, emaily, telefonní čísla, 
vizuální podoba

Účely zpracování: administrativní zajištění hokejového turnaje, pořizování fotografií a audiovizuálních 
výstupů jak pro účely propagace společnosti, tak pro účely televizního a internetového vysílání, oslovení pro 
účast na dalších akcích společnosti – turnajích, kempech, soustředěních apod. 

Doba zpracování: na dobu neurčitou

https://www.uoou.cz

