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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 svým podpisem uděluji výslovný souhlas společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., IČ: 271 18 100, se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram 

a spolku Atletický oddíl Kovohutě Příbram, IČ: 610 99 317, ke zpracování mých osobních 

údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány 

za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, 

 

které jsem poskytl společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., IČ: 271 18 100, se 

sídlem Kovohutě 530, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram v rámci registrace 

do závodu „Běh Kovohutěmi“ (dále jen „soutěž), kdy tyto osobní údaje budou zpracovávány 

za účelem evidence mé účasti v soutěži a s tím spojených veškerých skutečností. 

 

Jedná se o tyto osobní údaje: 

 

- Jméno a příjmení, 

- Datum narození, 

- Adresa bydliště,  

- Telefonní číslo (mobil), 

- E-mailová adresa, 

- Příslušnost (registrace) ke sportovnímu oddílu. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že udělený souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu mjarolimek@kovopb.cz nebo dopisu 

na kontaktní adresu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Kovohutě 530, Příbram VI – 

Březové Hory, 261 01 Příbram.  

 

Dále jsem byl informován o tom, že zpracování osobních údajů je prováděno 

společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., IČ: 271 18 100, se sídlem Kovohutě 530, 

Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram, jakožto správcem údajů. Osobní údaje však 

pro správce údajů mohou zpracovávat i zpracovatelé Atletický oddíl Kovohutě 

Příbram (IČ: 610 99 317), 4timing (Jan Hostička – IČ: 246 98 041) a Tri Klub 



Běh Kovohutěmi – GDPR 

Kovohutě Příbram 2/2 marketing 

Příbram (IČ: 427 28 860), kdy svým podpisem uděluji výslovný souhlas k předání výše 

specifikovaných osobních údajů těmto zpracovatelům v rámci Brdského běžeckého poháru. 

 

Zároveň svým podpisem výslovně vyjadřuji svůj souhlas k tomu, aby mnou 

poskytnuté osobní údaje byly ze strany společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., IČ: 

271 18 100, se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram zařazeny 

do databáze účastníků závodu „Běh Kovohutěmi“ za účelem zasílání informací o v budoucnu 

pořádaných závodech „Běh Kovohutěmi“ a o pořádaných závodech v rámci Brdského 

běžeckého poháru (seriál závodů – BBP) a za účelem evidence mých výsledků v kronice 

závodů, kdy tedy výslovně souhlasím s tím, aby mi byly zasílány pozvánky a informace 

o v budoucnu pořádaných závodech v rámci Brdského běžeckého poháru. 

 

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že bez uděleného 

souhlasu se zpracováním osobních údajů se nemohu účastnit soutěže. To samé platí 

i v případě odvolání tohoto souhlasu.      

 

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že jsem byl informován o tom, že mám právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po správci údajů informaci, jaké mé osobní údaje správce zpracovává, 

- požadovat po správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, 

- požadovat po správci údajů opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz těchto 

osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenos osobních údajů k jinému 

správci, 

- vznést námitku u správce údajů proti zpracování osobních údajů; 

- být informován ze strany správce údajů o porušení zabezpečení mnou poskytnutých 

osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

V ………………….. dne ……………..    …………………………….  

 


