
Informace o použití identifikačních údajů, fotografie, 
filmového záznamu a dalších údajů 

Studenečáci, cykloparta z Krkonoš, z.s., sídlo Studenec 480, dále jen („klub“), 
by si přál používat identifikační údaje, fotografie či filmové záznamy, na kterých jste 

zachycen/a, příp. i další údaje, 

A/ a to za účelem fungování a správy klubu.  
Identifikační údaje (jméno, příjemní, titul, adresa trvalého bydliště, rok narození,  

e-mail a telefonní číslo) pouze pro potřeby klubu v souladu se stanovami v sídle klubu.  
Data klubu jsou uložena neveřejně v datových a e-mailových službách Google LLC a 
Apple Inc.. Souhlas je provázán s podmínkami pro vstup do klubu.  

B/ a to za účelem jejich zveřejnění (1) internetových stránkách (2)  na 
profilu klubu na sociálních sítích, (3) publikacích (např. Studenecký 
zpravodaj a podobné regionální tiskoviny), a (4) dokumentace ze 
zasedání a akcí klubu.  

Pořízení a použití Vaší fotografie nebo filmového záznamu je podle občanského 
zákoníku možné až na výjimky jen s Vaším souhlasem. Zpracování Vašich údajů pro 
účely (1), (2), (3), a (4) uvedené výše navíc podléhá režimu Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ("GDPR") a je také až na výjimky možné pouze 
na základě Vašeho souhlasu.  

S ohledem na uvedené si Vás dovolujeme poprosit o souhlas zpracování osobních 
dat  (dále jen”ZOD”), který je součástí přihlášky do klubu nebo samostatně.  

• Vyplněním souhlasu dáváte své svolení k používání nebo zpracování svých údajů 
k jednotlivým účelům v uvedeném rozsahu.  

• Nemáte povinnost souhlas udělit. 

• Klub má zájem používat nebo zpracovávat Vaše údaje v rozsahu a pro účely B/ (1) až (4)  

• Pro účely souhlasu se uplatní následující definice: 

„Fotografie“ je fotografie, na které jste vyobrazeni, a (i) která byla vyhotovena s Vaším vědomím, 
a to klubem nebo pro klub, anebo (ii) byla vyhotovena jinak, ale byla Vámi poskytnuta klubu. 
„Filmový záznam“ je filmový záznam, na kterém jste vyobrazeni, a (i) který byl vyhotoven 
s Vaším vědomím, a to klubem nebo pro klub, anebo (ii) byl vyhotoven jinak, ale byl Vámi 
poskytnut klubu. 

Stránka  z  .  
1 2
Informace o použití identifikačních údajů, fotografie, filmového záznamu a dalších údajů /4/2021



• Udělené souhlasy můžete kdykoliv zcela nebo částečně odvolat, a to buď dopisem 
doručeným na adresu sídla klubu nebo emailem doručeným 
Studenecacicykloparta@gmail.com, Věc: ZOD, přičemž při odvolání souhlasu je 
potřeba upřesnit, v rozsahu jakých údajů a pro jaký účel zpracovávání svůj souhlas 
odvoláváte.  

• Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 
před jeho odvoláním. Pokud svůj souhlas sami dříve neodvoláte, přestaneme zpracovávat 
Vaše osobní údaje nejpozději po uplynuU 5 let od skončení Vašeho členství v klubu.  

C/ Jaká máte další práva? 
Podle GDPR máte právo od naší společnosti požadovat přístup k Vašim osobním 
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti 
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (pokud bylo Vaše právo porušeno).  

D/ Předávání osobních údajů  
Vaše data nebudou poskytována dále. 
Kategorie případných příjemců Vašich osobních údajů jsou  řešeny pouze ve zvláštních 
případech (předseda klubu, rada klubu, další orgány klubu a sponzoři) na zvláštních 
dokumentech. 

Děkujeme za souhlas a vstřícný přístup,  
Váš Cyklo klub. 
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