SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto beru na vědomí, že společnost MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 14000, IČO: 24715298, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281, stejně jako její obchodní partneři – spolupracující sportoviště
uvedená na www.multisport.cz, zpracovávají osobní údaje uživatele programu MultiSport v rozsahu: jméno, příjmení, číslo karty MultiSport, jakož i
údaje související s využívaním karty MULTISPORT (četnost využití karty, navštívená zařízení, zvolené služby), a to za účelem využívání služby
sjednaných nepeněžitých sportovních benefitů, vydání karty MultiSport a správy jejího životního cyklu, využívání karty MultiSport včetně využívání
služeb zpřístupněných výhradně držiteli karty MultiSport a dále pro registrační, fakturační a statistické účely, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a f)
nařízení 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) (dále jen „GDPR“). Beru na vědomí, že
do účinnosti GDPR jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas 1 s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování
osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším příjemcům, kterými jsou přímí obchodní partneři 2 či spolupracující sportoviště Správce, jejichž
aktuální seznam je uveden na www.multisport.cz.
Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii
zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Společnosti
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), práv a kdykoli
písemně tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@multisport.cz anebo zasláním písemné
žádosti na adresu sídla správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému zpracování. Dále jsem si vědom/a
toho, že mám právo na vysvětlení Společnosti týkající se zpracování mých osobních údajů, pokud zjistím nebo se domnívám, že Společnost provádí
zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy
(zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování) a právo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a z ajistil
nápravu (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není
dotčeno mé právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25.05.2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo
na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.
Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho,
že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby. Jsem si vědom/a toho a souhlasím s tím, že zpracovatelem mých osobních údajů je
Univerzita Karlova (dále jen „zaměstnavatel“), která pro správce zajišťuje sběr a předání souhlasů se zpracováním osobních údajů svých
zaměstnanců za účelem účasti v Programu MultiSport.
Tento souhlas uděluji na dobu určitou, a to po celou dobu členství v Programu MULTISPORT a dále po dobu jednoho roku ode dne ukončení členství
v takovém programu. Jakékoli zpracování po ukončení členství v Programu MULTISPORT bude prováděno pouze pro účely plnění právních
povinností Správce vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou. Veškeré zpracovávané osobní údaje budou nejpozději po uplynutí jednoho
roku ode dne ukončení členství v Programu MULTISPORT zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy.
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V případě osoby mladší 15 let poskytuje její osobní údaje a uděluje souhlas pro účely zpracováním osobních údajů zákonný zástupce.

Přímými obchodními partnery jsou společnost Benefit Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČ O: 48 059 528,
společnost Benefit Systems International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem 00-844 Varšava, Plac Europejski 2, Polská republika,
reg. č. 0000538050, společnost Benefit Systems spólka akcyjna, se sídlem ul. Fredry 6, 00097 Varšava, Polská republika, reg. č. 750721670,
společnost Business Management Software Sp. z o.o., se sídlem ul. Gdańska 41, 01-633 Warszawa, reg. č. 012833564.

