
 
 

Registrační karta na kurz Hraj Golf Změň 
Život/Rekreační golfisty 

 
INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH 

 

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11,12 a § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu 
k osobním údajům, které se vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat 
jejich likvidaci. 

 
Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25.5.2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, 
zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz 
údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž 
právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt 
předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování. 

 
 

UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI 
 
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce. 

 
Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování vašich práv ze 
strany naší společnosti u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech: 
- na e-mailu recepce@parkgolf.cz nebo písemně Park Golf Club a.s., Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové 

 
 

Jméno* 

Příjmení* 

Mobilní telefon* 

   
 

   
 

   

E-mail*    

Datum narození*    

 

Rodné číslo* 

 
 

   

Místo/datum* 
 
 
 Kód voucheru 

     Podpis žadatele*________ ____   
 

 __________________   
 
 

Já, výše podepsaný, prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s Provozním a Návštěvním řádem (pravidly pro užívání 
areálu golfového hřiště společnosti Park Golf) a že s ním v celém rozsahu souhlasím. 

Zavazuji se Provozní a Návštěvní řád dodržovat. 
 

Výslovně souhlasím s tím, aby provozovatel hřiště pro účely provozování golfového hřiště zpracovával ve smyslu zákona 
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), a zákona č. 1010/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, moje osobní data získaná v souvislosti 
s poskytováním jeho služeb. 
Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti výslovně souhlasím s využitím mého 
elektronického kontaktu k předem nevyžádanému sdělení provozovatele o nabízených produktech a službách provozovatele, 
jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. Tyto údaje mohou být v přiměřeném rozsahu použity k informování o 
nabízených produktech a službách provozovatele, jakož i ke zjišťování spokojenosti návštěvníků. 

 
Vyplněný formulář prosím zašlete na recepce@parkgolf.cz 


