SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu čl.6 odst. 1 písm a.) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (GDPR) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Já níže podepsaný: ______________________________________________,
Telefonní číslo: _____________________
tímto uděluji správci Obec Zahrádky,
se sídlem Zahrádky 108, 471 01, Zahrádky, Česká republika,
IČO: 00261092
Email: obec@zahradkycl.cz
Telefonní kontakt: +420 487 87 74 54
souhlas se zpracováním osobních údajů:
- jméno
- telefonní číslo;
které je nutné za účelem zasílání informací o dění v obci prostřednictvím SMS zpráv. Jedná se
například o informace o svolání schůze zastupitelstva obce, výpadku dodávek vody nebo
elektřiny, silniční uzavírky apod.
Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě tohoto souhlasu po dobu nejvýše 5let.
Telefonní číslo bude předáno provozovateli SMS brány - dreamcom.cz za účelem technického
zajištění vlastního rozeslání SMS zpráv.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné na základě tohoto souhlasu. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním SMS zprávy nebo dopisu na kontaktní adresu. Odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů je účinné ke dni doručení a není tím dotčena zákonnost zpracování
před jeho odvoláním. Správce nejdéle ve lhůtě 30 dnů vyhledá a zlikviduje osobní údaje.
Podle GDPR máte právo:
- tento souhlas kdykoliv odvolat,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a vyžádat si kopii
těchto údajů,
- nechat aktualizovat nebo opravit osobní údaje, popřípadě požadovat omezení zpracování
(tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů),
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů („právo být zapomenut“),
- na přenositelnost údajů (tj. vydání údajů ve strojově čitelném formátu),
- nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce dopisem na kontaktní adresu nebo e-mailem.

V ____________ dne _________________

___________________________________,

