SDĚLENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ODDÍLU 13. NAŘÍZENÍ (EU) Č. 679/2016
("GDPR")

Vážení rodiče,
1. fotbalový klub FC Internazionale Milano S.p.A. (dále jen "Inter”) se sídlem v Miláně, VIALE DELLA
LIBERAZIONE 16/18 , kapitál společnosti 19195313,34EUR, fiskální Kód a registrační číslo v registru
obchodů v Miláně 80066310154 a Marek Frnda, IČ : 74322311, DIČ : CZ7802258365 se sídlem Řehořova
997/12, 130 00, Praha 3 - Žižkov (dále jen "partner"), společně se "společným správcem údajů", se
zpracovávají Osobní údaje (dále uváděné jako "údaje" ) subjekty údajů, které se podílejí na zpracování (dále
jen "dotčená osoba" ) a konkrétní účastníci projektu Inter Academy Camp (Česká republika) (dále jen
"projekt Camp") organizovanému partnerem. Údaje poskytne osoba provádějící rodičovské práva, dotyčná
osoba nebo shromažďovaná data během projektu Camp pro tyto účely: a) požadavky týkající se zápisu do
Campu a například poskytování informací/materiálů týkajících se projektu; b) administrativní a účetní účely
vyplývající ze zápisu do Campu; c) statistické účely anonymizovaných údajů; d) studium letáků o aktivitách
fotbalového klubu "FC Internazionale" a marketingových sdělení týkajících se slev, nabídek, služeb a akcí
fotbalového klubu Inter, Inter Store a partnera; e) pro účely poskytování průzkumů spokojenosti zákazníků
nebo dotazníků zaměřených na výrobky a služby fotbalového klubu Inter; f) pro účely profilování; g)
poskytování obchodních a propagačních sdělení zaměřených na výrobky nebo služby společnosti vybrané
fotbalovým klubem Inter a partnery; h) zachycující fotografie a hlas dotyčné osoby za účelem vytváření
audio- vizuálních a multimediálních děl (dále jen"obsah"), které mohou být zcela nebo z části šířeny
prostřednictvím distribučních kanálů prostřednictvím veřejného šíření. Právním základem pro zpracování
údajů je podpis smlouvy (pro účely uvedené v písmenech a) a b) a souhlas dotyčné osoby (pro účely uvedené
v písmenech d), e), f), g), h)... Je třeba upozornit na to, že osobní údaje , které mohou být zpracovány Interem nebo partnerem pro účely uvedené v článku 1 a výše, mohou rovněž obsahovat citlivé údaje týkající se
zdravotního stavu Dotyčné osoby. Tyto informace mohou být shromážděny zdravotnickým oddělením Interpartnerského fotbalového klubu nebo jejich konzultanty, kteří byli určeni jako Zprostředkovatelé dat k
výkonu lékařské profese, účely týkající se řízení účasti subjektu údajů v projektu Camp (včetně dokončení
klinických a diagnostických testů vyžadovaných rozhodným zákonem a plnění pojišťovací povinnosti).
2. Partnerský fotbalový klub vás informuje, že: a) pro výše uvedené účely musí být údaje zpracovány
počítačem, tele-matematicky, papírem nebo ručním nářadím v souladu s povinností zachovávat profesní
tajemství a bezpečnost pravidla podle práva; b) v případě výslovného souhlasu s činností v oblasti
profilování podle odstavce 1f výše se poskytne automatizovaná akce pro přidělení dotyčné osoby skupině
osob se stejnou vlastností na základě dříve nakoupených služeb, veškerých realizovaných marketingových
průzkumů, příslušných demografických tříd a činností, jichž se dotyčná osoba účastnila během průběhu
projektu Camp.
3. Poskytování údajů je dobrovolné. Jakékoli odmítnutí poskytnout údaje pro účely týkající se transakcí
týkajících se zápisu na projektu Camp, docházku a administrativní/účetní účely uvedené v odstavcích 1 a) a
b) vede k neschopnosti přihlásit se k odběru a užívat příslušných služeb, které se nabízí mezi profesní a
partnerskou fotbalovou Inter akademií. Na stejné úrovni, s ohledem na způsoby provádění činností
zahrnutých v projektu Camp, odmítnutí udělit schválení pro zpracování uvedené v bodu 1 bodě h) vede k
neschopnosti přihlásit se k odběru a přijmout odpovídající služby nabízené Inter-partnerským fotbalovým
klubem. Další možná námitka nebo zrušení zpracování osobních údajů z výše uvedených důvodů vede k
okamžitému zrušení nebo zablokování záznamu v projektu Camp. Údaje se rovněž zpracovávají anonymními
formuláři pro statistické účely, jak je uvedeno v odstavci 1 písm. Jakékoli odmítnutí poskytnout souhlas se
zpracováním údajů pro další účely podle odstavce 1, písmene d), e), f) a g), zejména pro dodávání letáků o
činnosti fotbalového týmu "FC Internazionale", marketingovou komunikací mezi službami Inter, partnerů a
partneři průzkumů mezi fotbalovým klubem a zjišťováním spokojenosti zákazníků nemají žádné následky. A
proto je Subjektu údajů informován o všech marketingových prohlídkách a iniciativách v rámci
propagačních iniciativ fotbalového klubu, partnerů nebo jejich partnerů, a získat obchodní sdělení, která jsou
předmětem Zájmu.

4. Údaje by neměly být šířeny s výjimkou zpracování podle odstavce 1 písm. V rámci organizace správců
údajů mohou být údaje zpracovány příslušnými orgány pověřené zpracovatelským řízením (např. správní,
obchodní, marketingové, IT). Při výkonu svých činností a informačních, kulturních, propagačních a
reklamních, marketingových, profilových, produktových a drogových iniciativ, Interu a futbalového
partnera, jako společných datových správců, mohou sdílet data s třetí země uvedené v poznámce pod čarou č.
1 a uvedené jako zpracovatel dat pro účely kontroly registrace a účasti na projektu Camp nebo pro jakékoli
jiné účely, se kterými Dotyčná osoba souhlasila. Celkový seznam zprostředkovatelů údajů jmenovaných
interním a partnerským fotbalovým klubem musí být bez poplatku snadno přístupný prostřednictvím žádosti
na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 8. tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
5. Údaje se uchovávají na serverech umístěných v Evropské unii. Fotbalový klub Inter může přenášet osobní
údaje společnosti patřící do fotbalového klubu Inter, zatímco některé z nich jsou umístěny v Čínské lidové
republice za účelem poskytování plánovacích a organizačních služeb pro obchodní nebo pro roli fotbalového
klubu Inter . S ohledem pro výše uvedenou zemi rozhoduje Evropská Komise o přiměřenosti. Před přenosem
údajů do třetích zemí, které nejsou členy Evropské unie a pro které neexistuje přiměřenost, fotbalový klub
kromě toho musí v souladu s platným právem přijmout veškeré nezbytné záruky, aby byl přenos údajů
dodržoval právní předpisy a aby byla zaručena práva dotčených osob, a to i tento souhlas nebyl udělen.
Fotbalový klub mimo jiné přijímá systém standartních smluvních doložek schválených Evropskou komisí
pro předávání údajů do zemí mimo Evropskou unii. Veškeré údaje shromážděné podle odstavce 1 písm.a) a
b) by měly být zachovány po dobu nezbytnou pro účast v Projektu Camp a následně na období nepřesahující
statutární období. Veškeré údaje shromážděné za účelem zpracování uvedené v odstavci 1 písmenech d), e)
a g) se uchovávají, dokud dotyčná osoba neodvolá svůj souhlas s nabytím obchodních sdělení nebo požádá o
výmaz údajů, s výjimkou případů, kdy smíšení Správci údajů musí uchovávat takové údaje, aby mohli hájit
svá práva k jakýmkoli sporům, které se uskuteční v době podání žádosti, nebo na základě formální žádosti
orgánů veřejné moci. Údaje shromážděné pro účely zpracování uvedené v odstavci 1 písmenu f se
uchovávají do té doby, než dotyčná osoba zruší svůj souhlas s marketingovými činnostmi popsanými v tomto
dokumentu nebo nepředloží žádost o výmaz těchto údajů s ohledem na výše uvedené. Subjekty údajů
zahrnuté v obsahu (např. hlas, fotografie a životopisné údaje) se zpracují po dobu nezbytnou, chcete-li použít
obsah, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů v souladu s platným zákonem.
6. Zúčastněná osoba má právo: ( a) dosáhnout dokončení zpracování pro přímé a jiné účely, a to i ve vztahu
ke službám, které jsou stejné jako ty, které již poskytla naše společnost; (b) získávat informace týkající se
účelům ve kterých jsou údaje zpracovány, zpracování odvolání a osoby, kterým jsou údaje sdělovány (právo
na přístup); (c) získat opravu nebo začlenění nesprávných údajů týkajících se dotyčné osoby (právo na
Opravu); (d) pro výmaz údajů týkajících se dotyčné osoby v těchto případech i údaje již nejsou nezbytné pro
účely , pro které byly shromážděny; II dotyčná osoba stáhla svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jsou
zpracovány na základě jeho souhlasu; III dotyčná osoba vznesla námitku proti zpracování údajů, které se jí
týkají, pokud jsou zpracovány pro oprávněný zájem; nebo (IV) zpracování údajů není v souladu se zákonem.
Je však třeba poznamenat, že uchovávání dat fotbalového klubu Inter je rovněž v souladu se zákonem, aby
vyhověl právnímu závazku nebo aby bylo možné zjistit, prosazovat a hájit právo u soudu (právo na zrušení);
(e) zajistit, aby údaje týkající se Subjektu údajů musí být uchovávány bez dalšího použití v těchto případech:
i dotčená osoba zpochybňuje správnost informací, lhůtu nezbytnou k tomu, aby mohl fotbalový klub mimo
jiné by mohl ověřit správnost těchto údajů; II zpracování je protiprávní, ale dotyčná osoba odmítá výmaz
údajů III jsou nezbytné k získání, prosazování a obraně práva Soudního dvora; (IV)Dotyčná osoba vznesla
proti zpracování námitky a očekává, že bude ověřovat možné skutkové podstaty fotbalového klubu mezi
zpracováním (právo na omezení); (f) získání standardního, strukturovaného a běžně používaného strojově
čitelného formátu, veškeré údaje vztahující se k dotyčné osobě, pokud jsou zpracovány podle zakázky nebo
souhlasem Subjektu údajů (právo na převoditelnost).
Uvědomte si prosím, že dotyčná osoba má právo obrátit se na úřad pro ochranu údajů (Piazza di
Montecitorio N. 121, 00186 Rom) s cílem vykonávat své právo na zpracování údajů.
7. Na základě výslovného souhlasu může fotbalový klub Inter a jeho dceřiné společnosti také
prostřednictvím třetích stran používat fotografii dotyčné osoby a používat takové Fotografie (a jméno
dotyčné osoby) k vytvoření obsahu souvisejícího s projektem Camp, jak je již uvedeno v odstavci 1 písm.
Inter fotbalový klub má možnost, ale ne povinnost : i reprodukovat nebo předávat do jiných formátů (Změna
formátu) nebo rozmnožovat v dočasných nebo trvalých kopiích jakýmkoli způsobem nebo formou, pomocí

jakéhokoli postupu pro reprodukci, fotografie nebo jakýchkoli údajů uvedených v tomto dokumentu; II
zpracovávat nebo upravovat, znovu upravovat zcela nebo z části jakýmkoli způsobem a na jakémkoli médiu,
fotografii údaje; III zveřejňovat, provádět, prezentovat, předávat, sdělovat veřejnosti, zpřístupnit veřejnosti,
distribuovat, pronajímat nebo půjčovat a v každém případě použít obsah IV pro použití fotografií nebo dat
nezávisle nebo společně s ostatními, v jakékoli formě nebo metodě, prostřednictvím sdělovacích prostředků
nebo sdělovacích prostředků veřejnosti (včetně televizních médií, internetových stránek a sociálních médií),
jakékoli sítě, veřejné nebo soukromé, zcela nebo částečně; tisknout nebo zveřejňovat nebo šířit fotografie,
obsah nebo údaje dohromady nebo s jinými na jakémkoli druhu reprodukčních produktů; VI používat obsah
nebo údaje v komunikacích jakéhokoliv druhu mezi fotbalovým klubem nebo jeho přiřazení, jakož i pro
reklamní nebo propagační účely služeb a produktů, které fotbalový klub nabízí. Dotyčná osoba nemá nárok
na náhradu za taková použití.
8. Společnými správci údajů podle článku 26. všeobecného nařízení o ochraně údajů jsou fotbalový klub FC
Internazionale Milano S.p.A., sídlící v Miláně, VIALE DELLA LIBERAZIONE 16/18 , kapitál společnosti
19195313,34EUR, fiskální Kód a registrační číslo v registru obchodů v Miláně 80066310154 a Marek Frnda,
IČ : 74322311, DIČ : 7802258365 se sídlem Řehořova 997/12, 130 00, Praha 3 - Žižkov (dále jen "partner")
Společný datový správce může být kontaktován v souvislosti s jakoukoli žádostí nebo zprávou
prostřednictvím následujících kontaktních údajů: FC Internazionale Milano S.p.A., sídlící v Miláně, VIALE
DELLA LIBERAZIONE 16/18 . Inter fotbalový klub byl jmenován inspektorem ochrany údajů podle § 37,
38 a 39 obecného nařízení o ochraně údajů, který je založen na FC Internazionale Milano S.p.A. a lze
kontaktovat na e-mailové adrese : Privacy@inter.it v jakékoli záležitosti o zpracování dat. Odesláním emailu na Privacy@inter.it, Může dotčená osoba vykonávat rovněž jakákoli práva podle odstavce 6. tohoto
oznámení o ochraně soukromí.
Poznámka pod čarou 1: a) poštovní společnosti, b) dopravci, c) kurýři společnosti d) podniky, které obecně
provádějí plnění, dodávání a přepravu korespondence; e) společnosti nebo spolupracovníci, kteří spravují
operace v Závazku týkající se projektu akademie; f) dceřiné společnosti a afilace podle článku 2359
občanského zákoníku; g) fotbalové školy h) společnosti přidružené k FC Inter; i) partnerské hotely; l)
konzultanti FC Inter , m) společnosti, které vykonávají sportovní marketingové aktivity a aktivity ve
spolupráci s FC Inter. Aktualizovaný seznam výše uvedených třetích stran (e), které jsou k dispozici v sídle
Inter fotbalového klubu, lze získat zasláním žádosti na e-mailovou adresu Privacy@inter.it.

V_______________________ , dne _____________________

____________________________
Podpis – Dotyčná osoba / Zákonný zástupce Dotyčné osoby

