
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro účely marketingu a pro sdílení údajů se třetími osobami 

 

1. Správce osobních údajů: 

Slavia pojišťovna sportovní tým z.s., IČ: 074 25 899, se sídlem Janáčkovo nábřeží 

1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. L 70852 (dále jen “Správce”) 

 

2. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

Jméno, příjmení, email, telefon, (dále jen “Osobní údaje”) 

 

3. Účely zpracování Osobních údajů: 

• Zasílání obchodních sdělení a newsletterů Správce;  

• Zasílání nabídek obchodních partnerů Správce (Osobní údaje budou pro tento 

účel předány obchodním partnerům Správce). 

 

4. Doba zpracování Osobních údajů: 

Souhlas se poskytuje na pět (5) let. Osobní údaje budou Správcem v souladu s tímto 

souhlasem zpracovávány po dobu pěti (5) let od jeho poskytnutí, případně do jeho 

odvolání. 

 

5. Dobrovolnost souhlasu: 

Nemáte žádnou povinnost souhlas se zpracováním Osobních údajů pro vymezené účely 

poskytnout. V případě neudělení souhlasu Vám nehrozí žádné nepříznivé důsledky. 

 

6. Právo odvolat souhlas: 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě 

odvolání souhlasu Vám nehrozí žádné nepříznivé důsledky. Odvolání souhlasu musí být 

zasláno v písemné formě na shora uvedenou adresu Správce. 

 

7. Seznam obchodních partnerů: 

V případě, že souhlasíte se zpracováním Vašich Osobních údajů pro účely zasílání 

nabídek obchodních partnerů Správce, budou Vaše Osobní údaje Správcem poskytnuty 

následujícím subjektům (obchodním partnerům): 

• HISPORT Czech Republic, spol. s r.o., IČ: 242 55 785, Praha 6 - Bubeneč, Jaselská 
561/34, PSČ 16000 

 

 



 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem byl řádně poučen o zpracování Osobních údajů Správcem a svých 

právech plynoucích z udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Současně 

prohlašuji, že své Osobní údaje poskytuji Správci dobrovolně. 

 

Uděluji tímto Správci souhlas se zpracováním svých Osobních údajů pro následující 

účely (zakroužkovat vyhovující variantu): 

 

• Zasílání obchodních sdělení a newsletterů Správce         ANO X NE  

• Zasílání nabídek obchodních partnerů Správce                ANO X NE 

 

Udělení souhlasu se zpracováním svých Osobních údajů stvrzuji připojením svého 

podpisu 

 

Jméno a příjmení:  _____________________________ 

 

 

V __________ dne __. __. ______  

 

 

___________________________________ 

Podpis 

 


