Informovaný souhlas s poskytnutím údajů
Dávám svůj souhlas Obecnímu úřadu Předboj, Hlavní 18, 25072 Předboj, ke
shromažďování, zpracovávání a evidenci mých níže uvedených osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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,
General Data Protection Regulation), dále jen „GDPR“, a v souladu s předpisem obce
„Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů“.
e-mailová adresa:
Svým podpisem dávám souhlas s využitím výše uvedených údajů k následujícímu účelu:
Zasílání informací o změnách na stránkách www.predboj.cz, zejména o nových příspěvcích.
Souhlas poskytuji do odvolání.
Jakmile pomine účel uchování výše uvedených údajů, bude provedena jejich likvidace.
Souhlas poskytuji pouze Obecnímu úřadu Předboj, který bez zákonem stanovených případů
nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit
před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením,
zneužitím či ztrátou.
Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a
to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že
poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly
zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím
nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu
požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.
V Předboji dne …………………………
Jméno a příjmení…………………………………………………………..
Podpis …………………………………………………………………….

