
Všeobecné podmínky 
 

ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 
Šachové školy STAMAT z.s. (dále jen ŠŠ) 

 
Zpracování osobních údajů účastníků námi pořádaných akcí, zejména 
- šachových kroužků 
- šachových turnajů 
- letního šachového tábora 
Je-li níže uváděno „účastník“, je vždy myšleno účastník či jeho zákonný zástupce 
 

1. 
Účastník je srozuměn s tím, že ŠŠ je oprávněna za účelem plnění zákonných povinností 
zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 
emailová, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou 
uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. 
 

2. 
Pro účely zajištění pořádaných akcí budou informace uvedené v bodu 1. v nezbytném rozsahu 
poskytnuty též Šachovému svazu ČR či pořadatelům turnajů. Za účelem sjednání úrazového 
pojištění na táboře také vybrané pojišťovně. 
 

3. 
Účastník bere na vědomí, že ŠŠ je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy povinna předat osobní údaje účastníka pro účely stanovené zákonem. 
 

4. 
Účastník bere na vědomí, že ŠŠ bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, 
příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání informací o pořádaných 
akcích. Proti zasílání těchto informací účastník vznést kdykoliv námitku. 
 
5. 
Účastník souhlasí s tím, že ŠŠ bude pořizovat fotografie a videozáznamy za účelem 
propagace webových stránkách či v tisku. 
 

6. 
Účastník bere na vědomí, že jako poskytovatel údajů má zejména následující práva: 
 - souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat 
 - požadovat od ŠŠ přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo 
výmaz. Výmaz osobních bude znamenat ukončení docházky na šachový kroužek či zrušení 
registrace na Šachovém svazu. 
 - požadovat, aby ŠŠ omezila zpracování jeho osobních údajů 
 - právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů 
 - získat od ŠŠ kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány 


