
 
 

 Str. 1                                       Souhlas se zpracováním osobních údajů (registrace) GDPR-SO-01.00 

 

Potvrzením registračního formuláře tlačítkem „Registrovat“ dáváte svůj výslovný souhlas správci 

osobních údajů: HUDYsport Czech s.r.o., sídlo: Bynovec 138, 405 02 Bynovec, IČO: 273 29 763, 

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová 

značka C 24633 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti 

ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje: 

• Přihlašovací jméno – „Nick“  

• Jméno a příjmení  

• Email  

• Heslo 

• Pohlaví 

• Preferovaná stěna 

• Příznak závodníka 

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem 

nebo osobami jím pověřenými: 

• Evidence výstupů vedená přímo Vámi; 

• Zpracování osobních údajů Správcem při Vaší případné účasti na závodech, pořádaných 

Správcem;  

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem a Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány 

také následujícími příjemci: 

• Sdružení fyzických osob NORD HUB (Mgr. Ladislav Bláha, IČO: 68437820, Šaldova 894/5, 400 

01, Ústí nad Labem – Klíše) – autor a technický správce webové aplikace 

• Společnost HUDYsport a.s. (IČO: 27268560, Bynovec 138, 405 02) - správce IS/IT zajišťující 

služby IT 

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání existence Vašeho profilu, který máte 

právo kdykoliv, s okamžitou platností, zrušit.    

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zrušením Vašeho profilu Vámi samotnými. 

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že 

jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. 

Jsem si vědom/a, že mám právo: 

1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;  

2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává; 

3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; 

4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit; 

5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a 

6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na 

následujícím odkazu: https://www.hudy.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html . 

Děkujeme.  

https://www.hudy.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html

