
Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

 

Já níže podepsaný/á……………………………………………   , trvale bytem………………………………………………… 

(dále jen „subjekt údajů) tímto ve smyslu ustanovení  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), které platné od 24.5.2016 a přímo účinné od 25.5.2018, souhlasím se 

shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních 

údajů, kterým je Obec Větrušice, IČ: 00240974, se sídlem Vltavská 14, Větrušice a souhlasím s tím, 

aby mé níže uvedené osobní údaje byly zpracovávány 

a) správcem, tj. Obec Větrušice (dále jen „správce) 

b) zpracovatelem – společností Konzulta Brno, a.s. se sídlem Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, 

se kterou má obec uzavřenu smlouvu o poskytování služby sms infokanal a smlouvu o 

zpracování osobních údajů. 

Typy osobních údajů: 

a) jméno 

b) příjmení 

c) telefonní číslo 

d) adresa 

e) záznamy o odeslaných sms zprávách 

f) e-mailová adresa 

Účel zpracování 

Správcem stanovený účel pro zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití 

osobních údajů pro účely zasílání textových nebo emailových zpráv: informování o činnosti obce a 

jejích orgánů, informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech, 

informování o dění v obci, pozvání na kulturní, společenské či sportovní akce a dále pak informací 

vyplívajících z povinností v souladu se zákonem o obcích. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být jednostranně subjektem údajů odvolán.  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše 

stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím počítačů a 

počítačových programů. 

Telefonní číslo subjektu údajů k účelům výše uvedeným: 

 
 

        

 

 



 

E-mailová adresa subjektu údajů k účelům výše uvedeným (nepovinný údaj): 

 
 

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu 

údajů se zpracováním osobních údajů. 

 

 

 

 

Ve Větrušicích dne………………..      ……………………………………. 

         subjekt údajů  


