
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro správce ( ZO-ČZS Nová Osada 405 02, 
Děčín – 7 / IČ 71220232 :  
 
Subjekt údajů níže podepsaný (zejména, nikoli však pouze, člen ZO-ČZS Nová Osada) 
poskytuje tento informovaný souhlas pro správce, ke zpracování (manuálně či elektronicky) 
svých osobních údajů (včetně evidence a použití údajů pro prostředky komunikace na dálku), 
pro potřeby realizace a vedení spolkové činnosti ZO-ČZS Nová Osada a to zejména (nikoli 
však pouze) po dobu trvání svého členství, případně po dobu, po kterou je správce povinen 
tyto relevantní osobní údaje subjektu archivovat, podle dalších zákonných a legislativních 
předpisů (zejména s ohledem na skartační lhůty dokladů a písemností). Subjekt údajů, má 
právo souhlas odvolat, právo na výmaz, právo požadovat omezení zpracování. Právo 
výmazu a omezení zpracování však neplatí, pro ty osobní údaje subjektu, zpracovávané a 
nutně archivované správcem z jiných právních předpisů ČR. Výše uvedená práva subjektu 
údajů a dotčených osob lze uplatnit písemnou formou na doručovací adrese korespondence 
správce. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto datům, zavede správce vhodné 
organizačně-technické postupy pro jejich ochranu a zabezpečení.  
Podepsán na důkaz souhlasu.  
 
Jméno a příjmení (hůlkové písmo) ……………………  
 

Podpis : ……………………………. 
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