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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

Vážení zákazníci, 
V souvislosti s platností 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”) Vás informujeme o následujícím. 
 
Správcem osobních údajů je MotoKreacja Sp. z o. o. zastoupená Karolem Malinowskim, předsedou představenstva. 
 
Kontaktovat mě můžete následovně: 

 poštou na adrese: Wrotkowska 2, 20-469 Lublin POLAND 
 e-mailem: biuro@motokreacja.pl  
 telefonicky: +48 504 909 265 

 

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí údajů bylo smluvním požadavkem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem 

pořádání akce Track Masters, které se účastníte, a právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je: 

 ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a 
 Váš souhlas. 

 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat do 31. prosince 2023, po tomto datu budou všechna data vymazána zničením dokumentů. 
Vaše údaje byly shromážděny osobami oprávněnými ke zpracování údajů od správce. Osobní údaje nebudou nikomu předány.  
 
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, právo požadovat odstranění svých osobních údajů, 
pokud existují důvody uvedené v GDPR, nebo právo omezit jejich zpracování, jakož i právo odvolat svůj souhlas se zpracováním 
údajů. 
Můžete požádat o zaslání údajů jinému správci údajů, pokud je takový přenos technicky možný. Právo na přenositelnost 
osobních údajů se vztahuje pouze na údaje, které zpracováváme na základě smlouvy s vámi nebo na základě souhlasu. 
Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás přímo. 
 
Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, 
tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností MotoKreacja Sp. z o. o. za účelem umožnění účasti na sportovní akci 
s názvem Track Masters, které se účastním. 
  
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

 

 
___________________________________ 
čitelný podpis osoby podávající prohlášení  
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