Souhlas se zpracováním a poskytnutím osobních údajů a ostatních informací
ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „nařízení“)
a zpracováním osobních údajů (dále jen ,,zpracování“) mnou poskytnutých správci osobních údajů,
kterým je:
Peugeot Club Amis de Lion IČ: 26599171
se sídlem Nová 332, Odolena Voda zapsán v rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka L12917
(dále jen ,, správce“)
 Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje (jméno, příjmení, nick (přezdívka), datum narození,
adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo a síťový identikit) správce zpracovával
zejména pro účely registrace, vytvoření uživatelského účtu a přihlášení na diskuzní fórum
správce vedeného na platformě Invision Community (https://invisioncommunity.com/),
zaplacení členského příspěvku správci, přímé (elektronické či jiné běžně dostupné)
komunikace se správcem, nákupu na e-shopu správce a přihlášení na akce (např. soutěže, hry,
srazy a setkání) pořádané správcem.
 Správce prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje bude shromažďovat v rozsahu nezbytném
pro naplnění výše stanovených účelů a zpracovávat je pouze v rozsahu, k němuž byly určeny.
 Osobní údaje jsou zpracovávány správcem a jím pověřenými osobami (superadministrátor,
administrátor, moderátor, externí pomocník) a to strojově nebo v písemné podobě.
 Dále souhlasím s pořízením, zpracováním, uchováním a použitím fotografií a videí, kde jsem,
ať už přímo či nepřímo vyobrazen pro marketingové účely správce.
 Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou poskytovány dobrovolně.
 Tento souhlas je svobodným projevem mé vlastní vůle.
 Souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 Dále beru na vědomí, že ostatní mnou uvedené soukromé údaje uvedené na fóru např.
informace o vozidle nebo zvláštní prvky např. společenské, kulturní, ekonomické, rodinné,
zdravotní, fyzické i psychické budou veřejně přístupné.
 Správce si vyhrazuje právo na změnu souhlasu se zpracováním a poskytnutím osobních údajů
a ostatních informací. Správce bude vždy nově, elektronicky žádat potvrzení změny souhlasu
se zpracováním a poskytnutím osobních údajů a ostatních informací.
 Správce nepřebírá zodpovědnost za nezákonné vniknutí do systému a následnému zneužití
dat.
Na základě písemné žádosti se správce zavazuje:
- opravit, upravit nebo smazat osobní údaje. V případě smazání osobních údajů dojde
i k odstranění uživatelského účtu a odejmutí registrace z databáze.
- poskytnout přístup k osobním údajům a pořídit kopii zpracovávaných údajů.
Zavazuji se nepřispívat na fórum nevhodným obsahem, dle judikatury státu Česká republika a dále,
že budu dodržovat pravidla fóra https://www.peugeot-club.com/guidelines, která jsem si nyní
přečetl/přečetla a tímto s nimi souhlasím. V případě pochybení má správce a jím pověření zaměstnanci
(zejména administrátor a moderátor) právo bez předchozího upozornění:
- téma uzamknout, přesunout, upravit či odstranit.
- udělit výstrahu nebo zamezit přístupu na neomezeně dlouhou dobu.

V Praze 1. září 2021

