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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen „Nařízení“). 

Já níže podepsaná/-ý ……………………………………………, narozena/-ý dne……………………., 

 

bytem …………………………………...................................................................................................., 

 

uděluji tímto Spolku Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo, z.s., se sídlem Rádlo č. p. 121, 468 03 

Rádlo, IČO: 11997141, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

spisové značky L 13168, emailový kontakt: srps.radlo@centrum.cz (dále jen „Správce”), souhlas se 

zpracováním osobních údajů a to za níže uvedených podmínek: 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské 

základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami. 

Jsem informován/-a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců 

ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných 

osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace Spolku. 

Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli. 

Dále jsem srozuměn/-a se svým právem:  

• mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení); 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení); 

• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, 

• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

• odvolat tento Souhlas dle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

• podat proti Správci údajů stížnost dle čl. 77 Nařízení 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že 

výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně. 

 

 

Dne: ………………………    Podpis: ………………………………… 

 

http://www.zsradlo.cz/srps

