
 

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. - Na Příkopě 3726 – 738 01 Frýdek-Místek - IČ: 26829495 – DIČ: CZ 26829495 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 26914 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

(dále jen „zákon“) a dle Nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Souhlasím, aby správce mých osobních údajů, společnost Sportplex Frýdek-Místek s.r.o., se sídlem Na Příkopě 

3726, Frýdek-Místek, zastoupený Ing. Janem Damkem, jednatelem, IČ: 268 294 95, zapsaná ve veřejném rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914 (dále jen „správce“), zpracovávala mé osobní údaje 

( jméno, příjmení, emailová adresa, telefon) prostřednictvím emailu/ telefonického sdělení/ písemně/ 

nadiktováním do protokolu/osobně předáním pověřenému zaměstnanci správce osobních údajů. 

 

S potvrzením rezervace uděluji svobodný souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů pro 

následující účely zpracování: 

 zpracování dat ke statistickým a marketingovým účelům,  

 kontrola údajů při využívání služeb,  

 v zájmu ochrany společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,  

 v zájmu ochrany návštěvníků.  

 

Pro uvedené účely zpracování budou mé osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu nebo po dobu 2 let  

ode dne udělení souhlasu. 

 

Správce mých osobních údajů nebude tyto údaje poskytovat do třetí země, nebo mezinárodní organizaci. 

 

Udělením tohoto souhlasu jsem informován/a o svých právech: 

 vzít tento souhlas kdykoliv zpět; 

 požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; 

 vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; 

 požadovat výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů; 

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mně týkají; 

 právo na přenesení mých údajů k jinému správci; 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 

správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


