
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

 
Jméno a příjmení sportovce: ……………………………………………………………………………………………  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………… 

 

Úvodní informace 

 
Stvrzuji, že mne statutární město Karviná, sídlo Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO: 00297534, coby správce 
osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 
a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 
jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s administrací ankety 
Sportovec roku 2018 (dále jen „anketa“), nakládá  s mými osobními údaji.  
 
 
Účel a právní základ zpracování osobních údajů  
 
Správce v souvislosti s administrací ankety zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou 
právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, osobní údaje subjektu údajů za účelem administrace ankety.  
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů  
 
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jména a příjmení, rok narození, trvalý pobyt, e-mailová 
adresa, příp. telefonní číslo 
 
V případě udělení ocenění, svým podpisem potvrzuji mou volbu ohledně pořizování a zveřejňováním jména a 
příjmení, fotografií či videozáznamů  z průběhu galavečera, případně údajů souvisejících s činností za níž přebírám 
ocenění a souhlasím s propagací v těchto médiích: 

Webové stránky města (www.karvina.cz) □ souhlasím □ nesouhlasím 

Facebook (www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta) □ souhlasím □ nesouhlasím 

Instagram (www.instagram.com/mmkarvina) □ souhlasím □ nesouhlasím 

Twitter (www.twitter.com/mmkarvina) □ souhlasím □ nesouhlasím 

Youtube (www.youtube.com/user/karvinacz) □ souhlasím □ nesouhlasím 

Vyvolávací systém, budova C MMK □ souhlasím □ nesouhlasím 

Karvinský zpravodaj □ souhlasím □ nesouhlasím 

Hromadný (ne)souhlas – všechny výše uvedené položky □ souhlasím □ nesouhlasím 

 
 
Doba zpracování osobních údajů  
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností 
vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti s administrací ankety.  
 
 
Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace  
 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytne jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné 
moci ani jinému subjektu správce osobní údaje subjektu údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje 
subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  
 
Další informace o zpracování osobních údajů  
 
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně i  v elektronické formě rovněž prostřednictvím určených 
zpracovatelů.  
 



Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl statutárním městem Karviná informován o svých právech 
a povinnostech, zejména o svém právu 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 
b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či 

jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení) 
d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 
e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 
f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)  
g) podat proti správci stížnost u dozorového  orgánu (čl. 77 Nařízení) 

 
Jmenovaným pověřencem za správce osobních údajů je: Mgr. Lenka Feberová, email: poverenec@karvina.cz, 
kontaktní adresa: Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát. 
 
Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem uvedeným výše. Na správce 
osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na 
přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Správce je možno kontaktovat na adrese Fryštátská 72/1, 733 
24 Karviná, emailu: marcela.hubnerova@karvina.cz či datovou schránkou es5bv8q. 
 
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela 
dobrovolné, a dále že se mohu výše uvedenými způsoby obrátit na správce a pověřence v případě odvolání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
 
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních 
údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů.  
 
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými 
informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Karviné dne ……………...                      

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

 
(podpis osoby starší 16 let) 
 
 
 
 
 
 
 

         …. .................................................. 
            (u osob do 16 let podpis zákonného zástupce) 
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