Příloha 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Já, níže podepsaný/-á ……………………, tímto uděluji souhlas Lucii Rydlové, se sídlem U dálnice 356,
251 66 Senohraby, IČ: 06487696 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu
s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 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 – GDPR) shromažďovala,
uchovávala a zpracovávala tyto mnou poskytnuté osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresa bydliště
- datum narození
- e-mail
- telefonní číslo
2. Výše uvedené údaje budou zpracovány za účelem zasílání marketingových sdělení a zkvalitňování
poskytovaných služeb v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na
webových stránkách www.foto-lucie.cz/gdpr. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu
nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.
3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány strojově prostřednictvím počítače a počítačových
programů a v písemné podobě.
4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje
Správce, uvedené v čl. I Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových
stránkách www.foto-lucie.cz/gdpr.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
- požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních
údajů a podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně. Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje
v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem,
k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů,
jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

V …………………………………………………. dne …………………………………

…………………………………………………….
Podpis

