
Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce 
či zájemce o informace Klubu českých turistů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracovnním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dnle jen „nařízení“)

1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení zpracoval Klub českých turistů moje:
       a) jméno, příjmení;
       b) telefon, e-mail;
       c) fotografe, videa
za účelem

• evidence účastníků akcí,
• evidence zájemců o informace,
• zasílání informací o akcích Klubu českých turistů,
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítch (např. Facebook, Instagram, Twiter apod.),
• prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a v dalších informačních materiálech.

2. Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy 
i po skončení akce).

3. Souhlasím, aby pořadatel akce předal osobní údaje nadřízeným složkám Klubu českých turistů, které je budou 
užívat za stejným účelem jako pořadatel akce.

4. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem  :
• mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 nařízení,
• odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 nařízení,
• podat proti pořadateli stžnost podle čl. 77 nařízení.

5. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 
stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

E-mail/telefon (pro zasílání informací): ________________________________________________________________

V ____________ dne ________ _________________ ________________________
     Jméno a příjmení       PODPIS

    (u nezletilých podpis znkonného znstupce)
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