
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

mezi 

Obcí Lenora, 

IČ:00250538, se sídlem Lenora 36,384 42 Lenora,  

Telefonní kontakt: +420 388438804,  

e-mail (podatelna): obec@lenora.cz 

ID datové schránky: yegb5s8  

(dále jen „správce“), 

a subjektem údajů: Jméno a příjmení subjektu údajů 

v rozsahu: 

 jméno a příjmení:  

 e-mailová adresa: 

 telefonní číslo: 

 bydliště: 

1. Zpracování osobních údajů bude prováděno pro  účely zasílání informačního oznámení, 

propagujícího kulturní  a společenské akce 
2)

 konané na území obce/města nebo akce pořádané 

obcí/městem, na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu. 

2. Souhlas se uděluje do doby, dokud nedojde k jeho výslovnému odvolání zaslanému na výše 

uvedený kontakt správce.  

3. Vámi poskytnuté osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby správce a nebudou 

poskytovány žádné třetí osobě. 

4. Vámi udělený souhlas, který byl poskytnut dobrovolně a svobodně můžete kdykoliv odvolat, a 

to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, ze které byl souhlas zaslán na e-mailovou adresu: 

poadatelna@obec.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

5. Udělení souhlasu není povinné.  

6. Máte právo na informaci ve smyslu: přístup ke svým osobním údajům, oprava nebo výmaz 

osobních údajů, případně omezení zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny 

a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a souvisejících právních předpisů. 

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu a 

uplatňování práv neoprávněnými osobami. 

7. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či 

zpracování. 

8. V případě zpracovávání Vašich osobních údajů pro jiný účel, než ke kterému byl Vámi udělen 

souhlas, budete včas o tomto informování v souladu s platnou legislativou upravující tuto 

skutečnost. 

9. Vaše osobní údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

mailto:obec@lenora.cz


osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a dalšími 

právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

10. V případě vznesení dotazu kontaktujte přímo správce nebo jím jmenovaného pověřence, který 

je uveden na oficiálních webových stránkách města/obce 

 

 

V …………….. dne ………                                      ………………………… 

                                                                                                  Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


