Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti “Spolek přátel našich hor” , se sídlem Jaurisova 1500/21,
Praha 4, 140 00, IČ: 02439573, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl L, vložka 26514 (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
- datum narození
- e-mail
- telefonní číslo
- adresa trvalého bydliště
- fotografický a video materiál pořízený výhradně osobou správce
V roli pověřence pro ochranu osobních dat (DPO) je spolkem pověřen předseda spolku Rizan
Badalli (badalli@pratelehor.cz, +420 725 04 94 36).
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, adresa a fotografie či videa je možné
zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání
obchodních sdělení (nové akce pro Vaše děti), video a foto materiál za účelem vlastní propagace
pouze na našich stránkách a na stránkách náležících správci, uchování vašich údajů za účelem
plnění smluvního vztahu a archivnictví vedené na základě zákona. Tyto údaje budou Správcem
zpracovány po dobu 3 let – marketingové účely a po dobu 10 let pro plnění smluvního vztahu a
archivování.
3. Osobní údaje mohou být předány třetí osobě a to pouze orgánům státní zprávy (hygienické stanice
atd.) a též v lékařských zařízeních, pokud to vyžaduje situace.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní údaje společnosti “Spolek přátel našich hor”.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Státní orgány a orgány státní správy
- Správce uchovává osobní údaje v papírové podobě (archivace) a elektronické podobě (pouze na
zálohovém disku, který má k dispozici pouze správce).
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

7. Svůj souhlas s tímto dokumentem vyjadřujete vždy odesláním přihlášky (přihláška na naše akce je
brána jako smlouva, kterou uzavíráte se správc.
V Praze dne 1.1. 2018

„Spolek přátel našich hor“

