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Identifikovaná osoba (čitelně) 
 
Příjmení: _______________________________   Jméno: _______________________________ 
 
Datum narození (ve formátu DD.MM.RRRR): _________________________________________ 
 

Zpracování osobních údajů 
 

1. Uděluji tímto souhlas spolku Slezská hokejová liga z.s. (dále jen „SHL“) , se sídlem 6. srpna 1/504,  

735 35 Horní Suchá, IČO: 06493751, spisová značka L 16237 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

(dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení 

- datum narození 

 

2. Jméno, příjmení a datum narození je nutné zpracovat za účelem: 

- lustrace hráče u Českého svazu ledního hokeje 

- lustrace hráče ve sportovních klubech ledního hokeje a v databázích na internetu 

- vystavení registrační karty hráče SHL 

 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. 

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to 

zasláním dopisu na adresu sídla spolku.  

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

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

na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Každý hráč nastoupí do všech zápasů pořádaných Slezskou hokejovou ligou z.s. (dále „pořadatel“ ) 
na své vlastní riziko, dle vlastního uvážení a v návaznosti na svůj zdravotní stav. Pořadatel nenese 
zodpovědnost za případné zranění a úrazy. Každý hráč bere na sebe odpovědnost za případné 
škody způsobené pořadateli nebo ostatním účastníkům soutěže. Svým podpisem na tomto 
dokumentu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní. 
 
 
                    ________________________                         
                                                 Podpis  
 
V ____________________________ dne ________________ 2018 


