SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto já: ________________________________________________________________________________
(jméno a příjmení, bydliště)

dávám souhlas
se zpracováním osobních údajů
správci osobních údajů, kterým je Obec Citov, se sídlem Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova, IČ: 003 01 116,
e-mail: ou@obeccitov.cz, ID datové schránky: bn6audv, (dále jen „Správce“), a to:
pro zpracování následujících osobních údajů:
-

podobizna (fotografie)
jméno a příjmení
věk

pro účely vystavení mé fotografie na internetových stránkách Správce (www.obeccitov.cz) a přiřazení
fotografie k mým identifikačním a kontaktním údajům na stránkách. Dále pro účely zveřejnění mé
fotografie, jména, příjmení a věku v obecním zpravodaji (Citovský zpravodaj), jehož vydavatelem je
Správce, dále na propagační materiály (plakáty, letáky, brožurky, fotoknihy, fotoalba, kronika, kalendáře,
pohlednice apod.) obce Citov, Mikroregionu Království a Mikroregionu Dolek.
Byl jsem informován/a, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává společnost Schola Servis
GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, 796 01 Prostějov, IČ: 04223748, e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na
vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním e-mailu na elektronickou
adresu Správce, nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:
-

vzít souhlas zpět,
požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, a vyžádat si přístup k těmto údajům,
nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti zpracování,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně
osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Správce
www.obeccitov.cz, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.

V ________________ dne ______________________ __________________________________________
TISKACÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis

