SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET PRO ÚČELY ÚČASTI V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI MLADÝCH CYKLISTŮ
Já, níže podepsaný (zákonný zástupce):
Jméno a příjmení:
dítěte:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Škola/organizace:
(dále též jen „dítě“)
tímto uděluji
Ministerstvu dopravy ČR, IČ: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále
jen „správce“)
SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyznačte, prosím, v příslušném poli:
Registrace dítěte do oblastního, okresního, krajského a celostátního kola Dopravní soutěže mladých
cyklistů, vč. zveřejnění výsledkových listin této soutěže na webu a sociálních sítích.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; rok narození; adresa a název školy dítěte.
Souhlas je poskytnut za účelem:
-

registrace a účasti dítěte v oblastním, okresním krajském a celostátním kole Dopravní soutěže mladých
cyklistů,

-

zveřejnění výsledkových listin této soutěže s uvedením osobních údajů dítěte (jméno, příjmení rok
narození, škola) na webových stránkách a sociálních sítích správce.

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje dítěte budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu zpracování, nejdéle však
jeden rok od jejich získání.
SOUHLASÍM
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Registrace dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se umístí na
postupovém místě v celostátním finále) a zároveň registrace do Evropského finále dopravní soutěže.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; datum narození; trvalé bydliště, adresa a název školy dítěte.
Souhlas je poskytnut za účelem:
-

registrace a účasti dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se
umístí na postupovém místě v celostátním finále) a

-

registrace a účasti dítěte v Evropském finále dopravní soutěže.

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu zpracování, nejdéle však jeden
rok od jejich získání.
SOUHLASÍM

Jakékoliv zpracování osobních údajů Vašeho dítěte k uvedeným účelům je možné jen na základě dobrovolného
poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.
Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese
sekretariat.170@mdcr.cz, písemně doručením na adresu Ministerstva dopravy ČR – samostatné oddělení BESIP,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Vašich dětí před
takovýmto odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů
správce nepotřebuje. Berete na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl
tento souhlas vydán.
Podpisem tohoto dokumentu současně potvrzujete, že Vás správce informoval o zpracování osobních údajů
(informace o zpracování osobních údajů je obsažena na další straně této listiny).

V:

dne:
Podpis zákonného zástupce:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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1.

ÚČEL DOKUMENTU
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném
v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo dopravy ČR, se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
1, IČ: 66003008. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
adresa elektronické pošty: posta@mdcr.cz, telefon 225 131 031. Pověřenec pro ochranu osobních údajů,
email:sekretariat.030@mdcr.cz, tel. 225 131 240

3.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje správce zpracovává v rozsahu identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození), kontaktní údaje (název
a adresa školy).

4.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je registrace a účast Vašeho dítěte v oblastním, okresním, krajským
a celostátním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů organizované správcem a registrace a účast Vašeho dítěte
na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (pokud se umístí na postupovém místě v celostátním
kole) a registrace a účast v Evropském finále dopravní soutěže.

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22
nařízení, které by pro Vaše dítě mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýkalo.
6.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu
1 roku, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další
subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být:
7.1.1.

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za účelem
zajištění a organizaci akcí spojených s projektem Dopravní soutěže mladých cyklistů.

7.1.2.

Organizace ÚAMK, Na Strži 9/1837, 140 02 Praha 4, a následně jejím prostřednictvím organizace FIA
(Fédération Internationale de L´Automobile), 8 place de la Concorde, 75008 Paris, France, za účelem
možné registrace do mezinárodních soutěží (Evropská dopravní soutěž).

7.1.3.

další subjekty, spolupracující se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen souhlas.
S takovými subjekty se správce zavazuje, uzavřít smlouvu, obsahující stejné podmínky pro zpracování
osobních údajů.

7.2.

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být pro legitimní potřebu orgány státní správy, zejm. kontrolní orgány
a orgány činné v trestním řízení.

7.3.
8.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ
8.1.

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo: požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům
zpracovávaným správcem, požádat správce o kopii těchto osobních údajů, požádat správce o opravu nepřesných
osobních údajů, požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné
pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, požádat správce o omezení
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zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR, na přenositelnost Vašich osobních
údajů, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování,
pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
8.2.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu
však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu a dále ani
zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů Váš souhlas nepotřebujeme.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na
adresu: sekretariat.170@mdcr.cz, písemně doručením na adresu Ministerstva dopravy ČR – samostatné
oddělení BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

8.3.

Svá práva můžete uplatnit doručením žádosti na adresu: Ministerstvo dopravy – samostatné oddělení BESIP,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

8.4.

V případě, že Vaše práva nebudou řádně plněna máte právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz , e-mail: posta@uoou.cz.
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