Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a (dále jen ,,GDPR“)
Souhlasím, aby správce: CEEDA CAVITY s.r.o., IČO: 26980525, se sídlem Na Příkopě 814, 755
01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, zn. C 41686, email: ceeda@seznam.cz, dále též „Správce“,
zpracovával osobní údaje o mé osobě (dále subjekt údajů) v rozsahu jméno, příjmení, příslušnost
k týmu, podoba, hlas a jednání zachycené na foto a video záznamech pro účel pořádání
fotbalového turnaje Slušovický memorial cup 2020, pro vedení evidence o průběhu a
výsledcích turnaje, pro uveřejnění výsledků turnaje a jednotlivých zápasů, včetně popisu a
informování o působení subjektu údajů v turnaji a jednotlivých zápasech a za tím účelem mohou
být tyto moje osobní údaje předány dalším správcům v rámci informování veřejnosti o turnaji,
jeho průběhu a výsledcích.
Podrobnější údaje k turnaji jsou uveřejněny na webu https://www.slusovickymemorialcup.cz/.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tento účel, ke kterému uděluji vyplněním tohoto
registračního formuláře souhlas a beru na vědomí další informace:
Od koho jsme Vaše osobní údaje získali?
Vaše osobní údaje jste nám je při udělení tohoto souhlasu poskytl sám/a.
Na jak dlouho tento souhlas uděluji?
Souhlas udělujete ode dne udělení tohoto souhlasu do dne pominutí účelu zpracování, kterým je
ukončení turnaje vyhlášením vítěze a do vypořádání případných námitek k výsledkům turnaje,
nejdéle však šest měsíců po ukončení turnaje. Po tomto čase budou Vaše osobní údaje
zlikvidovány a nebudou dále uchovávány, ledaže by k jejich dalšímu zpracování vznikl jiný
právní důvod založený jinak, než tímto Vaším souhlasem.
Kdo bude správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů osobních údajů je společnost CEEDA CAVITY s.r.o.
Budou osobní údaje někomu předávány?
Na základě tohoto Vašeho souhlasu je správce oprávněn Vaše osobní údaje předat dalším
správcům, za účelem informování veřejnosti o výsledcích turnaje a jednotlivých zápasů, včetně
popisu a informování o Vašem působení v turnaji a jednotlivých zápasech.
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?
Tento záznam o Vašem souhlasu bude pečlivě uložen na bezpečném místě a přístup k němu
bude mít jen vedení Správce a jen za účelem výše uvedeným. V případě zveřejnění Vašich
osobních údajů budou tyto zveřejněny jen ve shora uvedeném rozsahu nebo předány jen ve
shora uvedeném rozsahu.
Mohu souhlas kdykoliv odvolat?
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. K odvolání souhlasu využijte
kontaktní údaje uvedené výše. Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení Správci. Vezměte
prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování
osobních údajů prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší
strany nebo za základě jiného právního důvodu než je souhlas.
Dále Vás informujeme o Vašich právech, zejména:
(i)
požadovat od Správce či zpracovatele přístup k osobním údajům podle čl. 15

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Nařízení,
právu na opravu nebo výmaz osobních údajů podle čl. 16 a 17 Nařízení,
právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právu podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu,
právu na omezení zpracování podle čl. 18 Nařízení
právu na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení.

Souhlas se zpracováním se týká zpracování osobních údajů, k jejichž zpracování není dán jiný
právní důvod.

