
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Datum:

Registrační číslo hracího místa:

Okres Hracího místa:

Výsledkovou listinu zašlete do 7 dnů po odehrání turnaje na sekretariat@mavistplus.cz
Pokud u hráčů nebude uvedeno registrační číslo a u neregistrovaných hráčů rodné číslo 
a podepsána přihláška se souhlasem GPDR u cizinců prosím národnost, 
nebudou výsletky toho daného hráče započítány
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Registrační číslo/                              
Datum narození/Poznámka



17. a více
Podpis zodpovědné osoby:



Přihláška hráče a souhlas se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Datum a místo podpisu:

Informace o zpracování osobních údajů
v souladu s nařízením parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016

O Ochraně osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále v textu jen nařízení)

Jsem informován a že v souvislosti s mou účastí v turnajové serii GIGA Tour, kterou organizuje 

její pořadatel bude tento na základě níže uvedeného podpisu o mé osobě zpracovávat

mé osobní údaje - Jméno, Příjmení a datum narození, za účelem evidence o hráčích a s tím souvisejících činností

Tyto budou zpracovávány po dobu trvání serie a maximálně jeden rok po jejím skončení.

Nebudou tyto údaje zpracovávány a předávaných v ucelených databázích třetím stranám

pouze jméno a příjmení bude uvedeno ve výsledkový listinách a žebříčcích na

internetových stránkách a ostatní údaje budou k dispozici pořadatelům k nahlédnutí

v rozhraní nebo sekretariátu seriálu z důvodu identifikace hráče.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby na základě č.6 odst.1, písm. A) Nařízení zpracoval Správce moje
fotografie a sportovní výsledky za účelem presentace na internetových stránkách a sociálních sítích

Jméno, Příjmení, datum narození a registrační číslo za účelem vedení evidence o hráčích
Souhlasím s tím, že budou mé osobní údaje zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vedení

výsledků turnajové serie po dobu jejího trvání a následující jeden rok.
Jsem srozuměn se svými právy dle jednotlivých článků Nařízení mít přístup ke svým osobním

údajům dle čl.15 a požadovat jejich opravu dle č.16, požadovat jejich výmaz bez zbytečných odkladů
dle čl.17 požadovat omezení jejich zpracování dle čl.18, mít nárok na přenositelnost údajů dle čl.20

provést odvolání tohoto Souhlasu  čl.7 ods.3 a podat stížnost proti správci údajů dle č. 77
V případě že tento souhlas nepodepíši nebo souhlas v průběhu série odvolám, jsem srozuměn

s tím, že nadále uváděn ve výsledcích a žebříčcích a ztratím tím nárok na veškeré odměny
a také účast na finálovém turnaji jakého koliv stupně turnajové serie.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu důkladně přečetl obsahu rozumím a souhlasím s ním
bez výhrad což stvrzuji podpisem níže:

Za nezletilé souhlas podepisuje zákonný zástupce, který před podpisem uvede velkým písmem
celé své jméno a vztah k nezletilému. Hráči kteří nejsou registrováni a neznají své registrační číslo

uvedou pouze datum narození.
Ti kteří již tento souhlas jednou podepsali dále souhlas ani přihlášku nepodepisují.

Tímto se zároveń hráč stane členem Semilské Sportovní a TK Východočeská prosím adresa a r.č.
Zároveň hráč podpisem stvrzuje, že není pozitivní na covid -19 a že neprokazuje jeho známky

Podpis hráče/ky



Hromadné GDPR
jméno datum narození podpis
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