Souhlas se zpracováním osobních údajů
Co jsou osobní údaje? Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé
druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním
údajem je například fotografie určitého člověka.
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů? Souhlas se zpracováním
níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Obecnímu úřadu
v Radimovicích, Radimovice č. 47, 463 44 Radimovice.
Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:
BDO Advisory s.r.o.
Petr Štětka
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: 731 609 403
e-mail: gdpr@bdo.cz
Proč potřebujeme Váš souhlas? Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování
provádět v souladu s platnými zákony a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas
poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?
Souhlas udělujete (zakroužkujte):
1) S pořizováním a se zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových
nahrávek zachycujících Vás v rámci činností a akcí zajišťovaných Obcí Radimovice
pro účely informování veřejnosti o činnosti Obce a její propagace. Souhlas
udělujete ode dne podpisu na dobu 10 let. Rozsah propagace:





Nástěnka obecního úřadu
Webové stránky Obce
Tiskové materiály Obce
Obecní zpravodaj

souhlasím
souhlasím
souhlasím
souhlasím

– nesouhlasím
– nesouhlasím
– nesouhlasím
– nesouhlasím

2) S předáním a zveřejněním fotografií v obecní kronice Obce Radimovice. Souhlas
udělujete ode dne podpisu na dobu tvorby a archivace obecní kroniky.
souhlasím – nesouhlasím

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu, které je uvedena u každého účelu
zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas
odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Já, níže podepsaný(á)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
bytem
………………………………………………………………………………………………………………………………...
prohlašuji, že jsem plně jsem porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své
pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Obci Radimovice ke
zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

V Radimovicích dne …………………….

………………………………………..
Podpis

