SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.
Základní ustanovení
1. Předmětem této listiny je udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů podle čl. 4 bod 7
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„Nařízení GDPR”) ve prospěch subjektu Eva Filipová – Taneční studio Fantasy DC, IČ:
65444418 se sídlem U Bažantnice 264/34, Praha 159 00 (dále jen: „Správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Eva Filipová
email: filipci@seznam.cz
telefon: +420732574241
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, jeden či více zvláštních prvků fyzické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.

II.
Souhlas
1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR a ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
Správce zpracovalmoje osobní údaje, konkrétně:
2.
a. jméno a příjmení
b. datum narození
c. adresu místa pobytu
d. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
3.
a.
b.
c.
d.

fotografie
videa (zvukově obrazové záznamy)
zvukové záznamy
sportovní výsledky

4. Zpracováníosobních údajů probíhá za účelem:
a. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
b. prezentace na webu,
c. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

5.
Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu
trvání účelu zpracování.

6. Jsemsrozuměn(a) se svým právem:
a. mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení GDPR),
b. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení GDPR),
c. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody
podle čl. 17 Nařízení GDPR,
d. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení GDPR,
e. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR,
f. odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení GDPR,
g. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení GDPR.
7. Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Stvrzuji odesláním formuláře

