
Souhlas s užitím osobních údajů BVAM Music concerts 

sídlo: Havlíčkovo nám.99, 38001 Dačice, IČ: 27029697 

 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám zapsanému spolku BVAM Music concerts  se 

sídlem Havlíčkovo nám.99, 38001 Dačice, který byl registrován u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích  dne 1. 1. 2014 a je vedený pod spisovou značkou L 4301, IČ: 27029697 a všem 

partnerům Akcí  

uvedených na jejich webových stránkách (dále jen „správci“) v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

uvedených v tomto formuláři, za účelem prověření platné účasti na příslušné Akci, na kterou jsem se 

registroval nebo v budoucnu registruji na www.rockfestdacice.cz, pro další obchodní a 

marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o Akcích, to vše na dobu 10 let. 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem a pro její následné plnění. 

Souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na 

webových stránkách příslušné Akce. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly 

v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených 

kterýmkoli ze správců, zejména za účelem přijetí plateb a ověření platby za účast na Akci. Správci jsou 

oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby (e-mail, 

webové stránky, telefon). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Dávám správcům souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a 

obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy 

pořízených v souvislosti s mojí účastí na Akci, pořádáním Akce a předáváním výhry (dále jen  

„snímek“)pro komerční účely, zejména pro účely marketingu, reklamy a propagace správců, jejich 

 činnosti, akcí 

jím pořádaných nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace správců 

na všech komunikačních médiích (zejména, tiskových a audiovizuálních) bez ohledu na jejich povahu  

a  určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými 

díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, 

množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný 

subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám správce povinen tuto informaci 

bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu, zpracování osobních 



údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v 

souvislosti s jeho využitím. Získáte-li dojem, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou 

soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich 

zpracování, jste oprávněn písemně požádat o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu 

(zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li 

správce žádost jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a o těchto 

opatřeních 

Vás písemně (e-mailem) informovat. Zjistíte-li, že správce zpracovává osobní údaje, které jsou 

nesprávné nebo neaktuální, jste oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví- 

li správce těmto žádostem, jste oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen 

„UOOÚ“). Jste oprávněn obrátit se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li 

Vám v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná újma, jste oprávněn uplatňovat nároky z 

titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 


