
 

STRANA 1 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ  
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný, souhlasím se zpracováním osobních údajů tykající se za následujících podmínek:  
 
 Správce – Obec Jarošov, Jarošov nad Nežárkou čp.236, Jarošov nad Než., PSČ 378 41, IČ: 002 46 859 (dále 

jen „Správce nebo OÚ“).  
 

 Účel - Informování formou textových zpráv a emailů o činnosti obce a poskytování informací o dění v ob-
ci. Uchování záznamů o rozeslaných zprávách pro účely prokázání, že byly rozeslány 

 
 Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Jméno, příjmení, datum / rok narození, adresa, telefonní 

číslo email 
 
 Pověřenec ochrany osobních údajů:NOVAK SOFTWARE s.r.o. IČ 26034166, Kontakt: gdpr@nsw.cz,  
 Platnost souhlasu: 5 let nebo do jeho odvolání 

 Doba zpracování – Zobrazení na webových stránkách obce bude maximálně po dobu 5 let.  

 Zpracovatel: URBITECH s.r.o., IČ: 04572106 

 Podmínky Zpracování – Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za 

účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spo-

lupracující osoby v oblasti IT a zpracovatel. Údaje nebudou předány do 3. zemí. Zabezpečení odpovídá čl. 

32 GDPR 

 Zdroj údajů: Subjekt údajů 

 Automatizované zpracování: SMS jsou rozesílány automatizovaně, ve smyslu hromadného rozeslání. 

Automatizované zpracování nemá zásadní vliv na Subjekt údajů 

 Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o uchazeči Správce zpracovává v roz-

sahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.  

 
 Poučení o právech: 

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbyteč-
ného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; osobních 
údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných in-
formací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, 
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho 
práva a oprávněných zájmů; a příjemci, případně kategoriích příjemců. 

2. .Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. 

3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení; požádat, nebo se obrátit s podnětem na 
Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho 

rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv. 

 

Jméno a Příjmení*: ______________________________ 

 

Adresa Bydliště: ______________________________ 

 

Datum (rok) narození: ______________________________ 

Telefonní číslo*:_____________________________ 

 

email:  ______________________________ 

 

podpis*: ______________________________

 

mailto:gdpr@nsw.cz

