Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný
jméno a příjmení……………………………………
datum narození:…………………… trv.bydliště:…………………………………………………….
Kontaktní údaje: tel.:………………………. Email:……………………………………………….....
v souladu se zákonem č.101/2000Sb, o ochraně osob. Údajů, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob. údajů a o
volném pohybu těchto údajů beru na vědomí a souhlasím se zpracováním shora uvedených
osobních údajů správcem
Popická chasa,z.s.
Hlavní 71
691 27 Popice
IČ 22713123
a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku
- k vedení seznamu a evidenci členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku
pro zajištění běžné činnosti spolku
- předávání osob.údajů nadřízeným organizacím a úřadům pro zajištění činnosti spolku
b) pro marketingové a informační účely
- vytváření dokumentů spolku obsahujících osob.údaje členů (např. výroční zprávy, časopisy,…) v
rozsahu – jméno, příjmení a fotografie mé osoby samostatně, popř.ve skupině bez připojení dalších
osob.údajů
- zasílání informací o pořádaných akcí
. zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu - jméno a příjmení, popř.
vykonávající funkci ve spolku
- zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku v rozsahu -jméno, příjmení a fotografie
- zveřejnění fotografií či videí z akcí spolku na webových stránkách spolku a facebooku spolku
Osobní údaje se rozumí údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku.
Tento souhlas je platný po celou dobu, kdy budu členem tohoto spolku.
Prohlašuji, že jsem byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně
osobních údajů mám právo:
- kdykoliv písemně odvolat udělený souhlas, a to i pro každý ze shora uvedených účelů samostatně
. vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osob.údajů
- žádat o výmaz osob.údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
- žádat omezení zpracovávaných údajů, které jsou nepřesné, neúplné, ale nesouhlasím s jejich
výmazem
- vznést námitku proti zpracovávání svých osob.údajů pro marketing, včetně profilování
V Popicích dne…………………………….

………………………………………..
podpis

