Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále
„GDPR“) a zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění
Občan udělující souhlas se zpracováním os. údajů (dále „Občan“)
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Tel. kontakt
Správce – organizace, které je souhlas udělen (dále „Správce“)
Město Hulín
Název, sídlo, IČ
se sídlem: nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ: 002 87229
Pověřenec
SEID, s.r.o., Ing. Milan Seidler, 684 01 Nížkovice 142,
organizace
Tel.: 724094634, IČ : 06632017, www.seid.cz (dále „Pověřenec“)
Tímto výslovně uděluji svobodný souhlas Správci se zpracováním osobních údajů:
Osobní údaje Občana
Účel zpracování
Doba uchovávání
Jméno,
příjmení,
adresa
bydliště, tel. kontakt, datum
narození, rodné číslo, datum
Po dobu evidence
odběrů a počet odběrů krve, Za účelem organizace akce pro
dárce
krve,
a
příp. dosavadní ocenění dárce ocenění dárců krve a stanovení
následně archivace
krve (Zlatý kříž, apod.)
oceněných dárců krve.
dle spisového a
skartačního řádu
po dobu 5 let
Jméno,
bydliště

příjmení,

adresa Za účelem zaslání pozvánky pro
oceněné dárce krve

Zdrojem osobních údajů je občan udělující souhlas, nebo organizace evidující dárce krve
(Českým červeným křížem, Klubem dárců krve Kroměřížska, z.s., apod.).
Příjemcem osobních údajů v rámci Správce je správce této činnosti v rámci úřadu (sociální
pracovnice Útvaru tajemníka Správce), pracovnice připravující podklady pro jednání rady
města a radní města schvalující občany splňující podmínky pro ocenění dárce.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR a Zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. v platném zněmí.
Uvedené osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování a profilování
osobních údajů.
Poučení:
Jako Občan máte právo požádat Správce prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů o
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat tento
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete
správce požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Máte právo podat stížnost u
pověřence, nebo dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Správce, nebo
osobním podáním u sociální pracovnice Útvaru tajemníka Správce.
V …………………………… dne …………………………….
Podpis Občana
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