
Pro členskou základu HC Slavia Praha 

Prohlášení 

V souladu s ustanovením § 11 odst.1 a odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně 
osobních údajů") a v souladu s ustanovením § 21 téhož zákona souhlasím s tím, aby klub SK 
Slavia Praha (HC Slavia Praha) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v 
souvislosti s mým členstvím a činností v SK Slavia Praha (HC Slavia Praha). Tento souhlas se 
výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.  

Dále souhlasím s tím, že SK Slavia Praha (HC Slavia Praha) je oprávněn poskytovat mé 
osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a 
současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV, a to k vedení 
členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.  

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SK Slavia Praha (HC Slavia Praha) oprávněn 
zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v SK Slavia Praha (HC Slavia Praha).  

V souladu s ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů prohlašuji, že jsem 
informován o tom, že jako subjekt údajů mám právo na informace o svých osobních údajích, 
které zpracovává SK Slavia Praha (HC Slavia Praha), mám právo na jejich opravu, a to v 
rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.  

Jsem si vědom toho, že pokud zjistím, že SK Slavia Praha (HC Slavia Praha) zpracovává mé 
osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 
mám právo požádat SK Slavia Praha (HC Slavia Praha) o vysvětlení, dále o odstranění 
takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nebude-li 
mi vyhověno, je mým právem se v této věci obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Na Úřad se lze obrátit i přímo. Další práva, která jsou mi dána zákonem o ochraně osobních 
údajů, jsou uvedena v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.  

Toto sdělení je k dispozici na sekretariátu mládeže HC Slavia Praha a na webových 
stránkách HC Slavia Praha. 

 
V Praze dne ……………………..  
 
podpis  

 

 

 


