
 

 

ČRS MO Týnec nad Labem 

Krále Jiřího 167 

281 26 Týnec nad Labem 

e-mail: info@rybari-tynecnl.cz 

Mobil: +420 773 456 387 (15:00 – 19:00) 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, ostatní souhlasy 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 

pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím 

se zpracováním níže uvedených osobních údajů správcem ČRS MO Týnec nad Labem, IČO: 165 90 198, se sídlem 

Krále Jiřího 167, 281 26 Týnec nad Labem, zapsaného Městským soudem v Praze pod spis. Značkou L 43063 

(dále jen „spolek“) 

 
Jméno, příjmení, 

bydliště, telefon, e-
mail 

Jméno a Příjmení: 
Bydliště: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum 
narození: 

 
Osobní údaje ke 

zpracování 

 
Účel zpracování 

Doba 
poskytnutí 
souhlasu 

 
Jméno, příjmení 
Datum narození 
Bydliště 
Číslo státního 
rybářského lístku 
Telefonní číslo 
fotografie 

 
Rozsah zveřejňovaných informací viz kolonka „Osobní údaje ke zpracování“ : 
Evidence členské základny ČRS MO Týnec nad Labem, zpracovávání Povolenky 
k lovu ryb, pořádání rybářských závodů a obdobných akcí pro veřejnost, 
informování členské základny o konání členských schůzí, brigád a ostatních 
obdobných akcí, kontroly rybářské stráže, školení potřebná pro výkon 
brigádnických činností ČRS MO Týnec nad Labem, předávání osobních údajů 
nadřízené organizaci a hl. spolku (ČRS SÚS, Rada ČRS), partnerům a úřadům pro 
zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování; k zajištění přístupu člena 
do vnitrospolkových počítačových systémů a; vytváření propagačních materiálů 
spolku (ročenky, výroční zprávy, brožury, časopisy); zasílání informací o 
pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad 
rámec běžné činnosti; zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku; 
zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku. Osobními údaji se 
rozumí zejména údaje uvedené v tomto formuláři a v závazné přihlášce spolku, 
název org. jednotky, jíž jsem členem a věkové skupiny dle mého aktuálního 
věku 

 
 
Po dobu 
trvání 
členství 

*ČRS MO Týnec nad Labem, okr. Kolín, je oprávněna zpracovávat osobní data a údaje shora uvedené. Tyto jsou přístupné výhradně 

oprávněným osobám ČRS MO Týnec nad Labem. Udělený souhlas má jmenovaný právo kdykoliv písemně odvolat doručením na adresu 

uvedenou v hlavičce formuláře. Oprávněnou osobou se rozumí zástupci výboru, členové komisí a rybářské stráže spolku dle aktuálních 

volebních výsledků voleb členské základny v souladu s jednacím řádem ČRS ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Týnci nad Labem dne ………………………. ………. Podpis (zákonný zástupce):…………………………………….. 

mailto:info@rybari-tynecnl.cz

