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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Nařízení Evropského parlamentu (dále jen GDPR) o ochraně osobních údajů a Zákon o ochraně 
osobních údajů (dále jen ZOOÚ). 
 
Pan, Paní 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa trvalého pobytu (dále jen Subjekt údajů): …………………………………………………………………………….. 
 
uděluje: 
 
Název (Správce údajů):        
Martina Pastuchová 

Adresa: Broumovská 46, Náchod 547 01 

IČ:  459 29 688 

 

DOBROVOLNĚ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

1. Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (event. 

korespondenční adresa), email, telefonní číslo, a to pro účely:  

Evidence v databázi kontaktů Správce 

2. Podobizny, obrazové snímky (fotografie) a videa poskytnuté Subjektem údajů nebo pořízené 

Správcem na akcích pořádaných Správcem pro účely: Prezentace na sociálních sítích a 

webových stránkách Správce 

3. Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány: 3 roky 

4. Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o níže uvedených právech: 

Za podmínek uvedených v čl. 15-22/GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo: 

a) Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které Správce zpracoval, 

b) Požádat o kopii těchto osobních údajů, 

c) Požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné, 

d) Požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem údajů, pokud již pominuly důvody a 

účel zpracování, nebo pokud subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování 

údajů event. Správce údaje zpracoval v rozporu se Směrnicí EU. 

e) Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů. 

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu na 

ochranu osobních údajů. 

Výše uvedený souhlas se zpracováních osobních údajů může Subjekt údajů kdykoliv odvolat. 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případech jakýchkoliv změn 

oznámím Správci a souhlasím se zpracování svých osobních údajů za výše uvedených 

podmínek. Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se 

zpracováním mých osobních údajů. 

Správce má právo zpracovat uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu 

subjektu údajů jen v případech, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti 

nebo plnění smlouvy. 

 

Datum:     ………………………………… 

Subjekt údajů: 

Podpis:     …………………………………. 


