
Souhlas ke zpracování osobních údajů dle GDPR 

Podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním 

osobních údajů pro zajištění zdárného chodu TS Ridenda, z.s., 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), které nabývá 

účinnosti dne 25. května 2018. 

TS Ridendo, z.s. bude zpracovávat údaje o členech v následujícím rozsahu a 

s odůvodněním uvedeném v Informačním memorandu ze dne 24.5.2018: 

-          Evidenční list se záznamem data narození a bydliště evidovaného 

-          Zdravotní posudek o způsobilosti tanečníka k výkonu tanečního sportu 

-          Fotografie a videa z tréninků, soutěží a jiných akcí, kterých se tanečníci TS Ridendo 

účastní 

-          Výsledky tanečníků 

Správcem získaných osobních dat je TS Ridendo, z.s., se sídlem Resslova 257, Hlinsko, 

IČ 22788801 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost 

o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 

Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů. 

Upozorňujeme Vás na existenci Vašeho práva požadovat od správce přístup k osobním 

údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

Upozorňujeme na existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu 

osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Upozorňujeme Vás na existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena 

zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání 

souhlasu můžete provést kdykoli mailem na adrese tsridendo@seznam.cz. 

  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ________________________________________________________ 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE_____________________________________________________ 

 

V Hlinsku, dne_________       podpis: 

http://www.ridendo.cz/kontakt/%22http:/www.ridendo.cz/kontakt.php?komu=martin.pycha%28zavinac%29ridendo.cz%22


 

 


