
 

 
 

ŽÁDOST O ZASLÁNÍ AKTIVAČNÍHO KLÍČE K APLIKACI KARTA HRÁČE A SOUHLAS SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Já, níže podepsaný: 
 
tímto žádám o zaslání aktivačního klíče k instalaci aplikace Karta hráče, a zároveň uděluji souhlas se 
zpracováním osobních údajů spolku Česká asociace hokejistů, z. s., se sídlem Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 
Praha 6, IČO: 227 56 361, zapsaném ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod Sp. zn. L 
23882 (dále jen „Asociace“), jakožto správci osobních údajů, ohledně následujících osobních údajů:  

• jméno a příjmení; 
• datum narození; 
• podpis; 
• sportovní klub; 
• fotografie; 
• číslo dresu; 
• e-mailová adresa; a 
• telefonní číslo. 

(dále jen „Osobní údaje“). 
 

Asociace zpracovává mé Osobní údaje za účelem marketingovými účely, tj. zejména za účely nabízení výrobků a 
služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách Asociace a za účelem 
zasíláním aktualit, informací, nabídek benefitů, obchodních nabídek a obchodních sdělení a newsletterů 
prostřednictvím Karty hráče, ať už se jedná o obchodní sdělení přímo Asociace nebo obchodní sdělení partnerů 
asociace.  
 
Asociace je oprávněna veškeré mé výše uvedené osobní údaje předávat obchodním partnerům asociace za 
účelem dalšího zpracování mých osobních údajů a zejména za účelem zasílání obchodních sdělení obchodních 
partnerů Asociace. Beru na vědomí, že seznam obchodních partnerů Asociace se může v čase měnit. Přehled 
obchodních partnerů Asociace je na webových stránkách Asociace http://www.caihp.cz/ v sekci CAIHP Point. 
  
Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů se uděluje na dobu pěti (5) let od udělení nebo do té doby, 
dokud tento souhlas neodvolám. Udělený souhlas mohu kdykoli i bez uvedení důvodu odvolat na adrese 
Asociace, prostřednictvím e-mailu info@caihp.cz nebo dle instrukcí uvedených v dokumentu Zásady ochrany 
osobních údajů, které jsou dostupné v hráčské sekci na webových stránkách Asociace www.caihp.cz (dále jen 
„Zásady“), které mi byly dány k dispozici před podpisem tohoto souhlasu. 
 
Prohlašuji, že Osobní údaje, byly Asociaci předány dobrovolně a jsou aktuální a platné. V případě, že dojde 
k jejich změně či neplatnosti, jsem povinen tuto změnu Asociaci bez zbytečného odkladu oznámit. 
Mé Osobní údaje mohou být předány pouze z důvodu plnění povinností vyplývající pro Asociaci z příslušných 
zákonů, subjektům vydefinovaných v Zásadách a v případě, kdy o to sám požádám. 
 
Mám právo požadovat od Asociace vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaké moje osobní údaje 
zpracovává, přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, výmaz poskytnutých osobních 
údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu 
obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále 
beru na vědomí, že informace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů a další 
informace ohledně nakládání s osobními údaji jsou k nalezení v Zásadách. 
 



Beru na vědomí, že další informace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů jsou 
k nalezení v Zásadách. 
 
V ______________________ dne ____________ 
  
 
  
   
Jméno, příjmení a datum narození Tel. Číslo a e-mailová adresa Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     


