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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Já, níže podepsaný(á), 
 
____________________________________________________ 
datum narození  __________________________________ 
trvale bytem   __________________________________ 
 
beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství 

ve sportovním oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, 
kterými jsou sportovní oddíl Atletika Písek, z.s., se sídlem U Papírny 329, 397 01 Písek – Václavské 
předměstí, identifikační číslo: 265 52 884 (dále jen „sportovní oddíl“), spolek Český atletický svaz, 
IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123 (dále jen „ČAS“), Česká unie 

sportu z.s., IČ: 004 69 548, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 160 17 Praha, zapsaný ve 
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 830 (dále jen „ČUS“), 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ: 000 22 985, se sídlem Karmelitská 529/5, Malá 
strana, 118 12 Praha (dále jen „MŠMT“), Jihočeský kraj, IČ: 708 90 650, se sídlem U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „JčK“) a Město Písek, IČ: 002 49 998, se sídlem 

Velké náměstí 114/3, Vnitřní město, 397 19 Písek, (dále jen „Město Písek“)., 
 

a zaškrtnutím souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely 
Českého atletického svazu a České unie sportu včetně zasílání obchodních sdělení ČAS, ČUS na 
moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro 
tento účel nadále zpracovávány. 
 
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese 
www.atletikapisek.cz nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové 
podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů 
prováděných samostatně sportovním oddílem. 

 

Podpis 
 
V _____________ dne ________________  
 
 
__________________ 
 
Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého zákonného zástupce: 
 
V _____________ dne ________________ 

 
 
__________________ 


