Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Uděluji tímto souhlas neziskové organizaci LENOX z. s., se sídlem Klatovská třída 1460/83 301 00
Plzeň, IČ: 227 58 518, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl L. vložka
6183 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení______________________________________________________________

-

e-mail_______________________________________________________________________

-

telefonní číslo________________________________________________________________

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a
je nutné zpracovat za účelem komunikace a organizace všech přímých účastníků v rámci projektu
Electric eccentric 2021. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytnou zákonnou lhůtu.
3. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje
- fotografie

ANO/NE

- videa

ANO/NE

- zvukové záznamy

ANO/NE

za účelem
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích jak správce, tak spolupracujících
subjektů),
ANO/NE
• prezentace na webu (jak správce, tak spolupracujících subjektů),

ANO/NE

• prezentace na sociálních sítích správce i spolupracujících subjektů (např. Facebook, Instagram,
Twitter apod.)
ANO/NE
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

ANO/NE

4. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
-

telefonní číslo
e-mail

ANO/NE
ANO/NE

za účelem
• registrace na webu správce v souvislosti o informování o aktuálním dění v oblasti všech aktivit
správce (zasílání newslettru)
ANO/NE
• registrace na webu správce v souvislosti o informování o aktuálním dění pouze v rámci projektu
Electric eccentric (zasílání newslettru, informačního emailu apod.)
ANO/NE
• informování o možnostech zapojení se jako dobrovolník, osobní asistent v rámci všech akcí správce
ANO/NE
• informování o možnostech zapojení se jako dobrovolník, osobní asistent pouze v rámci projektu
Electric eccentric
ANO/NE
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5. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V ______________dne __________________
_________________________________________
Jméno a Příjmení PODPIS

Stránka 2 z 2

