
 
 

AUTO RALLYE  CROSS s.r.o. 
IČ : 255 94 532 

Sídlo:  Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00  Brno 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

Jméno a  příjmení, titul: ………………………………………………/dále jen „Subjekt“/ 
Datum narození :……………………………………………………. 
Trvalý pobyt /adresa/: ………………………………………………. 
 

Svým podpisem výslovně uděluji souhlas s tím, aby 
 
Obchodní společnost  AUTO RALLYE CROSS s.r.o. se sídlem Ptašinského  308/5, Ponava, 602 
00  Brno, IČ : 25594532 /dále jen „Žadatel“/ zpracovával v souladu s platnou právní úpravou mé 
osobní a organizační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, 
telefonní číslo, e-mail /dále jen „osobní údaj“/ 
 
Zpracování osobních údajů Subjektu je prováděno žadatelem v tištěné nebo elektronické 
podobě. Souhlas Subjektu je dán se zpracováním osobních údajů k účelu : 

a) vedení evidence účastníků/závodníků vypsaného závodu sportovních vozů; 
b) zveřejnění osobních údajů závodníka na startovní a výsledkové listině konkrétního 

závodu; 
c) použití fotografie závodníka  v tisku a v audiovizuálním a televizním zpracování jeho 

účasti na konkrétním sportovním podniku. 
 

Žadatel informuje Subjekt o tom, že podle platné právní úpravy má právo : 
a) vzít souhlas kdykoliv zpět, 
b) požadovat po Žadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 
c) požadovat po Žadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
d) vyžádat si u Žadatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit, 
e) požadovat po žadateli výmaz osobních údajů, 
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů , má možnost, obrátit se na Žadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Osobní údaje budou po skončení sportovní akce /závodu nebo po pominutí účelu jejich 
zpracování odstraněny bezpečným způsobem. 
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně. 
 
 
V……………………..dne…………….. 
 
           …………………………… 
       podpis 

 

 
AUTO RALLYE  CROSS s.r.o. 

IČ : 255 94 532 
Sídlo:  Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00  Brno 

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 

Jméno a  příjmení, titul: ………………………………………………/dále jen „Subjekt“/ 
Datum narození :……………………………………………………. 
Trvalý pobyt /adresa/: ………………………………………………. 
 

Svým podpisem výslovně uděluji souhlas s tím, aby 
 
Obchodní společnost  AUTO RALLYE CROSS s.r.o. se sídlem Ptašinského  308/5, Ponava, 
602 00  Brno, IČ : 25594532 /dále jen „Žadatel“/ zpracovával v souladu s platnou právní 
úpravou mé osobní a organizační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu 
trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail /dále jen „osobní údaj“/ 
 
Zpracování osobních údajů Subjektu je prováděno žadatelem v tištěné nebo elektronické 
podobě. Souhlas Subjektu je dán se zpracováním osobních údajů k účelu : 

d) vedení evidence účastníků/závodníků vypsaného závodu sportovních vozů; 
e) zveřejnění osobních údajů závodníka na startovní a výsledkové listině konkrétního 

závodu; 
f) použití fotografie závodníka  v tisku a v audiovizuálním a televizním zpracování jeho 

účasti na konkrétním sportovním podniku. 
 

Žadatel informuje Subjekt o tom, že podle platné právní úpravy má právo : 
g) vzít souhlas kdykoliv zpět, 
h) požadovat po Žadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává, 
i) požadovat po Žadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
j) vyžádat si u Žadatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit, 
k) požadovat po žadateli výmaz osobních údajů, 
l) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů , má možnost, obrátit se na Žadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Osobní údaje budou po skončení sportovní akce /závodu nebo po pominutí účelu jejich 
zpracování odstraněny bezpečným způsobem. 
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně. 
 
 
V……………………..dne…………….. 
 
           …………………………… 
       podpis 

 
 
 

 


