
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

včetně nakládání s vyobrazením podoby 
 

 

Níže podepsaný 

 

……………………........................... 

nar. dne ……………….....................  

bytem ……………............................ 

 

jako zákonný zástupce dítěte 

 

…………………………................... 

nar. dne………………...................... 

 

(dále společně jako „FK Viktoria Žižkov a.s.“) 

 

tímto za dítě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v  souladu 

s ustanoveními § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, udělujeme jako 

subjekt údajů souhlas pro FK Viktoria Žižkov a.s. (dále jako „správce“), se zpracováním 

svých osobních údajů, přičemž výslovně souhlasíme i s vyobrazením podobizny, a to jak 

fotografií či filmem, tak i s dalším nakládání s těmito údaji a vyobrazením správcem. 

 

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou, do 

odvolání souhlasu. Osobní údaje není subjekt údajů povinen poskytnout. Pokud požádá 

subjekt údajů o  informaci o zpracování  svých osobních  údajů,  správce mu ji bez 

zbytečného odkladu předá. Správce má  právo  za  poskytnutí  informace  požadovat 

přiměřenou  úhradu  nepřevyšující  náklady  nezbytné na poskytnutí informace. Pokud subjekt 

údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování  jeho osobních údajů, které  je v 

rozporu  s  ochranou  jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se  zákonem, 

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.  Zejména se může jednat o 

blokování,  provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Subjekt údajů se může též obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by vznikla  v  

důsledku zpracování  osobních  údajů subjektu údajů  jiná  než  majetková  újma,  postupuje  

se  při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 

Souhlas se uděluje pro účely webové prezentace správce, současně pro účel propagace 

správce a k pořízení podobizny subjektu údajů, zejm. k pořízení propagačních materiálů 

(videí, fotografií apod.) pro správce, k propagaci jeho činnosti prostřednictvím medií a 

sociálních sítí, jakož i zveřejňováním a rozšiřováním tištěných materiálů apod.  

 

V  ………………… dne ……………… 

 

 

…………………………………. 


