lcn Uo

Plzeri-jih, piisp6vkovd organizace
Vypln6nim a podpisem tohoto souhlasu poskytuji: wtS one5ice, okres
gg 5g 51.,, coby sprdvci osobnfch ridaj0 (ddle jen ,,sp16vce"), souHLAS
sidlem DneSice tto,3g4 43,1c,:70
trvdn(:
zpRAcovAN(vt nize uvedenrich osobnfch ildaj0, a to pro niZe stanoven6 ildely a dobu
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Jm6no, pifjmeni,
telefon zdkonn6ho

zaslldniinformac[
NdstEnky, webov6 strdnky Sprdvce, publikace
Sp16vce,

lnformovdni o Skolnich di mimo Skolnfch akcfch
sportovnf akce, kulturnia um6leck6 akce - na
webovfch strdnkdch

Jm6no, pfijmenf,

tida l6ka,
dosaZen6 vrisledky

tJpozoriujeme Vds,

ie

nejste povinni ndm

jakdkoliv osobni (tdoie poskytnout
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ieiich poskytnutiie dobrovolnd.

parlamentu a Rady (EU) 6'2015/679 ze dne
Vri5e uvedenou volbou ud6lujete Souhlas podle Nai(zeni Evropsk6ho
a o volndm pohybu tdchto
27, dubna 2016 oochran6 fyzicktch osob v souvislosti se zpracovdnim osobnlch 0dajir

(daj.i a o zruSeni smdrnice gsl46lEs, a ddle ve smyslu zdkona d,101/2000 Sb,, o ochran6 osobnfch 0dajil a o
souhlasu,
zm6nd n6ktelich zdkon0, ve zn6nI pozddjSich piedpis0, a to na v1i5e uvedenou dobu od ud6leni
piipadnd do VaSeho odvoldnitohoto souhlasu.
prostiednictvfm
Sprdvce je oprdvn6n zpracovdvat poskytnut6 osobn[ {daje manudln6 i automatizovan6, rovnEZ
je
t6Z umistdn na webovrich strdnkdch
urdenrich zpracovatelfr, jejichZ aktudlniseznam poskytne na vyZdddni(ddle
Sprdvce). osobnl 6daje budou zpiistupn6ny pouze oprdvndnrim zamEstnanc0m Sprdvce 6i zam6stnanc0m
zpracovatele, a to pouze v miie nezbytn6 pro (dely zpracovdn(, s vriSe uvedenrim zpracovdn[m ud6lujete svirj
vrislovnri souhlas, kteni lze kdykoliv odvolat'
Sv,im podpisem tohoto Souhlasu prohlaiuji,
zejm6na o sv'ich Prdvech:

i.

ii,

Ze

jsem bylsprdvcem informovdn o sv,ich prdvech a povinnostech,

poiadovat plistup k osobnlm (dajirm, kte16 o vds zpracovdvdme, dimZ se rozumI prdvo zlskat od na5i
organizace jakoZto sprdvce potvrzen(, zda osobnf Udaje, kte16 se vds tlikajf, jsou di nejsou zpracovdv6ny,
a pokud je tomu tak, mdte prdvo zlskat pifstup k tdmto osobnim ridaj0m a k dalSim informac(m
uvedenVm v dldnku 15 GDPR,
poZadovat opravu osobn[ch (daj0, kterd o vds zpracovdvdme, pokud jsou nepiesne, S plihl6dnutfm k
ridel0m zpracovdnI mdte v n6kterrich piipadech prdrvo poZadovat tal(6 dopln6nI neilplnrich osobnfch

(daj0 (dldnek 16 GDPR),

