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Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Akce dne:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby
Jako zákonný zástupce, svým podpisem potvrzuji, že dávám souhlas se zpracováním osobních
údajů mého dítěte – podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy. Tento souhlas
dávám za účelem prezentace pořádaných akcí společnosti AGS Trade s.r.o. se sídlem Krejnická
2021/1, Praha 4 148 00, IČO: 27616169, provozující obchodní značky, Paintball Praha,
Paintballgame.cz, Junior Paintball, MagFed Paintball, Nerf Arena, Extreme Archery a Fun Arena.

Zakroužkujte správnou odpověď:

ANO

x

NE

Potvrzení o odpovědnosti pro nezletilé osoby
Svým podpisem potvrzuji, že přebírám plnou odpovědnost za své nezletilé dítě, které bez mého
doprovodu využívá paintballových, airsoftových, nerfových či dalších aktivit poskytovaných
společností AGS Trade s.r.o. a souvisejících obchodních značek.

Podpis zákonného zástupce:

V

AGS Trade s.r.o.
Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

dne:

IČ: 27616169
DIČ: CZ07489731
C 119134 vedená u Městského soudu v Praze

Zásady ochrany osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost AGS Trade s.r.o., IČ: 27616169, se sídlem Krejnická 2021,
14800 Praha - Chodov, která je provozovatelem webových stránek www.paintballgame.cz,
www.juniorpaintball.cz, www.paintballpraha.cz, www.magfedpaintball.cz, www.nerfarena.cz,
www.extreme-archery.cz, www.funarena.cz a dalších.
Proč moje údaje shromažďujete?
Údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky a propagace našich
služeb.
Jak moje údaje shromažďujete?
Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám k tomu dáte souhlas. Osobní údaje Vašeho dítěte
(podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) zpracováváme manuálně. Vše je
uloženo v PC našeho odpovědného zaměstnance a zároveň na zabezpečeném cloudovém uložišti.
S Vaším souhlasem můžou být tyto záznamy použity na webových stránkách, sociálních sítích a
dalších komunikačních kanálech obchodních značek provozovaných společností AGS Trade s.r.o.
Záznamy mohou být na Vaši žádost zaslány na Váš email.
Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?
Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí
kterých vás můžeme identifikovat. Jedná se o podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy.
Sdílíte mé údaje třetím stranám?
ANO, jelikož záznamy umisťujeme na sociální sítě a další online komunikační kanály, které jsou
vlastněny právě třetí stranou. Sdílíme tedy tyto osobní údaje se společností META Platforms
(Facebook, Instagram), ByteDance (TikTok), Seznam.cz, a.s. (Firmy.cz) či Google.
Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?
Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem
zpracováváme. Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom
vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na
plnění smlouvy). Máte právo kdykoliv vzít svůj souhlas zpět. Máte také možnost podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let.
Jak se s vámi mohu spojit?
Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese info@paintballgame.cz. Můžete nás také
kontaktovat na korespondenční adrese: AGS Trade s.r.o., Krejnická 2021, 148 00 Praha – Chodov
AGS Trade s.r.o.
Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

IČ: 27616169
DIČ: CZ07489731
C 119134 vedená u Městského soudu v Praze

