SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
………………………………………………………..……………………………………..
Narozen/á
………………………………………………………..……………………………………..
Bytem
………………………………………………………..……………………………………..
(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto obci Buková u Příbramě, se sídlem Buková u Příbramě 109, 262 23, IČO:
00242012, emailový kontakt: starosta@bukova.net (dále jen „Správce”), souhlas se
zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:





jméno a příjmení,
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zasílání informačních zpráv přes SMS info kanál.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
Pod dobu zájmu o zasílání informačních zpráv (do odvolání souhlasu)
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje obce
Buková u Příbramě 109, 262 23, e-mail: starosta@bukova.net
5. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. /
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i níže uvedení zpracovatelé.
SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČO:47238810
6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:




vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
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vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petra Křivonosková
jméno pověřence), telefonní číslo: 608 191 361

7. Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci
poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………

…………………………………
podpis Subjektu údajů
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