SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MARKETING A PREZENTACE
Vážený/á …………………………
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních povinností. Můžete si
být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními
předpisy, chráníme je všemi dostupnými technickými i administrativními prostředky.
Pokud budete souhlasit, rádi bychom některé Vaše osobní údaje využili pro prezentaci naší
sportovní organizace, tj. Sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA, se sídlem Vaníčkova 315/7, 16900
Praha, IČ: 701 03 658, vedenÝ u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 10576 a svazu, tj. Český svaz
tělesně postižených sportovců z.s., se sídlem Praha 6, Vaníčkova 7, Strahov blok 1, IČ: 48551350,
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 1346, jehož jsme evidovaným článkem. Jsme
přesvědčeni, že nejlepším způsobem propagace naší činnosti je její přímé spojení s těmi, kteří ji
vykonávají, tedy s našimi členy, sportovci. Proto bychom v některých marketingových kampaních nebo
pro prezentační účely chtěli použít Vaše osobní údaje (titul, jméno a příjmení), Vaše fotografie nebo
audiovizuální záznamy (videa), ve kterých se objevíte.
Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny zejména prostředky elektronické komunikace, tedy na
intranetu, na internetových stránkách, na sociálních sítích – na profilech provozovaných pod jménem
naší sportovní organizace nebo svazu, k výrobě, vysílání či propagaci TV spotu nebo pořadu, v
tiskovinách a v periodickém tisku či elektronických / netištěných médiích.
Bližší informace k tomuto souhlasu, jakož i ke zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv
naleznete v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, dostupném na webových
stránkách ČSTPS nebo na vyžádání e mailem cstps@cstps.cz.
Poskytnutí Vašeho souhlasu je dobrovolné, jeho odmítnutí v žádném případě nemá žádný
negativní dopad na členský vztah k nám. Můžete proto jednoduše odmítnout souhlas poskytnout.
V takovém případě Vaše osobní údaje nebudeme pro marketingové a prezentační účely používat.
Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, a to po dobu trvání mého členství.
Svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové a prezentační účely můžete
kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu ppp@paraplavanipraha.cz a cstps@cstps.cz
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM
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Pokud bude Váš sportovní či umělecký výkon nebo videozáznam, na kterém se případně objevíte,
možné posoudit také jako autorské dílo potřebovali bychom k jeho případnému užití, zveřejnění a
poskytnutí třetím osobám Váš souhlas. V této souvislosti Vás žádáme, o bezplatnou, neomezenou a
výhradní licenci na dobu neurčitou k užívání Vašich záznamů a Váš souhlas, že záznamy mohou být
změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.
SOUHLASÍM S UŽITÍM ZÁZNAMŮ MÉ
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TŘETÍM OSOBÁM
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