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SE ZpRACouÁNíl,t

osorNíctt ún,qtů

Já,níže podepsaný/á

Jméno a příjmení
Narozen/á
Bytem
(dále jen ,,Subjekt údajů")

Ves pod Pleší,
uděluji tímto obci Nová Ves pod Pleší,se sídlem Za Poštou 90, Nová
je1 ,,SPrávce"),
ióÓ;" 0a242861, emailový kontakt: starosta@novavespodplesi.cz (dále
podmínek:
souhlas se zpracovaním mých osobních údajů,ato zanížeuvedených
1.

Osobní údaje, které budou zpracovány:
. jméno a příjmení,

o
.
.

poštovníadres4
emailová adresa,
telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajůje:
Zasi\áni informaění ch ryráv přes S MS info kanál,
3. Doba zpracování osobních údajůje:

Po dobu zájmu o zasílániinformačníchrpráv (do odvolaní souhlasu)
osobních
Subjekt údajůprohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně
Správci
PoskYtovánY
údajů*,že výšó uvedené osobní úáajejsou přesné a pravdivé ajsou
dobrovolně,

V Nové Vsi pod Pleší,dne

podpis Subjektu údajů

*PoučeníSubjektu údajů

SqUHLAy sE zpRACouÁNía ososuíctt únllů
*PoučeníSubjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. i3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č,,20161679 ze dne 27 . dubna2076, obecného nařízení,o ochraně osobních údajů(dále jen,
,,Nařížení"),informuj e, že :

.

.
.
.
.

osobní ťrdaje subjektu údajůbudou zpracovány na základějeho svobodného souhlasu,
ato za výše uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajůsubjektu údajůje zájem subjektu údajůo zasíliíní
informačníchzpržN Správce, což by bez poskynutí těchto údajůnebylo možné,

při zpracování osobních údajůSubjektu údajůnebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování.

správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajůdo třetí země,
mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
zptacoviárrí osobních údajůje prováděno správcem, osobní údaje však pro správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

o
o

.

]

Poskytovatel softwaru .............

Případně dalšíposkytovatelé zptacovatelských soťťwaru, služeb a aplikací,
které však v současnédobě obec nevyržívá.

subjekt údajůmá právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracovinim osobních
ke svým osobním údajům,jejich opravu
nebo qfmaz, popffpadě omezení zpracování, a vznést nrámitku proti qpracování, má
p,rávo na přenositelnost těchto ÚdajŮ k jinému správci, jakož i právo podat stížrrostu
Uřadu pro ochranu osobních údajů,má-li za to, že Správce při zpracování osobních
ÚdajŮ, právo požadovat od Správce přístup

údajůposfupuje v rozporu s Nařízením.

*PoučeníSubjektu údajů

