
 

                                                                                                                
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Bydliště  

Telefonní číslo  

E-mail  

 
(dále jen „Subjekt údajů“) 
 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 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)  
 

t ímto poskytuje souhlas 
 
nadaci s názvem Nadace Lenky a Romana Šmidberských, se sídlem třída Míru 2800, Pardubice – 
Zelené Předměstí, PSČ 530 02, IČO: 045 28 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové pod sp. zn.: N 409 (dále jen „Nadace“), 
 
se zpracováním osobních údajů Subjektu údajů v rozsahu zejména: 
 

(i) Fotografie; 
(ii) Jméno a příjmení; 
(iii) Věk; 
(iv) Zdravotní stav a / nebo diagnostikované onemocnění; 
(v) Jiné ………………………………………………………. 
 

(dále jen společně jako „Osobní údaje“). 
 
Subjekt údajů tímto poskytuje Nadaci souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem prezentace 
Nadace, a to zejména na webových stránkách, sociálních sítích a jiných materiálech Nadace sloužících 
k marketingovým, propagačním a jiným obdobným prezentačním aktivitám Nadace (např. informační 
články, ročenky, brožury, plakáty, bannery, propagační a promo články nebo spoty).  
 
Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním Osobních údajů na dobu neurčitou. 
 
Nadace se zavazuje, že s Osobními údaji nebude nakládat ani je využívat nepřiměřeným způsobem 
v rozporu s oprávněnými zájmy Subjektu údajů nebo v rozporu s platnými právními předpisy. Nadace 
se dále zavazuje, že bude dbát na to, aby v souvislosti s použitím Osobních údajů neutrpěl nedůvodnou 
újmu na svých právech, nebylo nedůvodně zasaženo do jeho soukromého a osobního života a nebyl 
dotčen na své důstojnosti.  
 



 

                                                                                                                
 

Jako Subjekt údajů tímto potvrzuji, že: 
 
• souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu nebyl vynucený, nebyl 

podmíněný hrozbou odmítnutí smluvního vztahu ze strany Nadace, a že jsem byl/a oprávněn/a 
odmítnout udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů; 

• byl/a jsem obeznámen/a s tím, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu 
svých osobních údajů v případě, že jsou údaje neúplné nebo nesprávné, právo na omezení 
zpracování osobních údajů (je-li takovéto omezení právně obhajitelné), právo přenést údaje na 
jiného správce, právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů (Úřadu pro 
ochranu osobních údajů) a právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat; 

• identifikační údaje, které jsem poskytl/a, se shodují se skutečností, a jsou úplné, pravdivé a přesné; 
 
Souhlas může být Subjektem údajů kdykoliv odvolán, a to následujícími způsoby: 

o písemným oznámením doručeným na adresu Nadace zaslaným k rukám Koordinátora 
pro ochranu osobních údajů, paní Pavly Endlové, na adresu: Nadace Lenky a Romana 
Šmidberských, třída Míru 2800, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02; 

o prostřednictvím emailu zaslaného z e-mailové adresy Subjektu údajů uvedené v tomto 
souhlasu na e-mailovou adresu pavla.endlova@nadacelr.cz. 

 
Jakékoliv dotazy v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Vám zodpoví Koordinátor pro ochranu 
osobních údajů na tel. čísle 601 561 104, nebo na emailové adrese pavla.endlova@nadacelr.cz. 
 
 
V _____________, dne ______________  
 
 
 
 _____________________ 
 [Subjekt údajů] 
 


