NEVYPLŇUJTE:

Českomoravská asociace
motocyklového sportu

Číslo
licence:
Částka:

ŽÁDOST O LICENCI ČINOVNÍKA
DIVIZE:

Požadovanou funkci označte odpovídající
kategorií (I, II, A)
Sport.
komisař

Rozhodčí

Tech.
komisař

Časoměřič

Požadovanou funkci označte X

Ředitel
závodu

Tajemník

Ekolog

Lékař

Silnice

Přírodní okruhy

Motokros

Supermoto

Enduro

Plochá dráha

Trial

Datum narození:

Jméno:

Příjmení:

Adresa (ulice, město, PSČ):

E-mail:

Tel.:

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Information on the processing of personal data:
Na základě podpisu žádosti jste souhlasil s tím, že spolek Českomoravská asociace motocyklového sportu, IČO 227 70 984, se sídlem Ostrovačická 936/36, Žebětín, 641 00 Brno (dále jen
„CAMS“ nebo) v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje. Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu CAMS danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci sportovně technické problematiky dle NSŘ, zveřejněny v Ročence a na webových stránkách CAMS, které jsou oficiálním informačním zdrojem CAMS. Tyto osobní údaje budou uloženy u CAMS nejdéle po
dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.
Práva podatele žádosti vztahující se k zpracování osobních údajů:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od CAMS získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem
jsou zpracovávány. Máte také právo, aby CAMS bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli
doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost CAMS zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.
Máte právo, aby CAMS v určitých případech omezila zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech CAMS, třetí strany nebo je nezbytné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste CAMS poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci,
nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je CAMS a jiný správce předali mezi sebou.
V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným CAMS, můžete podat stížnost přímo CAMS, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na pana Ondřeje Holíka, pověřenou osobu CAMS, na emailovou adresu: holik@brno-circuit.
com
Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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Datum, podpis a razítko CAMS:

Dne:

Podpis:

