Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Římskokatolické farnosti Nové Strašecí (dále pouze správce/zpracovatel).
1.
Ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon
o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5. 2018.
2.
Tímto dokumentem souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů mnou poskytnutých
správci.
Tento souhlas se týká následujících údajů
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Trvalé bydliště (ulice, č.p./č.o., město)
Datum narození
Telefonní číslo
Emailová adresa
Zdravotní stav

3.
Podrobnosti těchto údajů (viz. výše) budou poskytnuty správci a nebudou předány žádné třetí osobě.
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle po dobu 5 let.
Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat (viz. níže).
Osobní údaje budou zpracovávány v počítačové i písemné podobě.
4. Práva osoby dotazované
Jako subjekt mám právo na přístup k osobním údajům, které jsem poskytl. Mám právo na jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo
požadovat vysvětlení ohledně zpracování těchto údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování.
Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před
jeho odvoláním.
5. Souhlas s výše uvedeným
Já ____________________________________________________________________________ jakožto zákonný zástupce
své/ho syna/dcery_____________________________________________________________________________ ,
narozeným/nou dne___________________________________________ , souhlasím s výše uvedeným a prohlašuji, že jsem
si vědom/a všech svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Zároveň prohlašuji, že
všechny údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně. Také si uvědomuji práva a závazky zpracovatele (jinak také
správce osobních údajů), že údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu a zůstanou
mezi mnou, jakožto subjektem a Římskokatolickou farností Nové Strašecí, jakožto zpracovatelem.

Dne ___________________________________________ v _____________________________________________

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

