
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se 

zpracováváním osobních údajů správcem Nadační fond Plzeň sobě, se sídlem 

Zelinářská 290/4, 301 00, Plzeň, IČ 037 19871, zapsán v nadačním rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 231, (dále jen jako „Správce“) 

 

Zpracovávané osobní údaje: e mailová adresa: info@skvosty-plzen.cz 

Účel zpracování údajů je přihlášení se prostřednictvím webových stránek skvosty-

plzen.cz na Přehlídku s názvem Skvosty s vůní benzínu, která se koná v termínu 19. 

do 22. července 2018 v prostorách bývalého autobusového a trolejbusového depa v 

Plzni. 

 

Tento souhlas uděluji na dobu trvání přehlídky Skvosty s vůní benzínu.   

Prohlašuji, že jsem byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů 

o ochraně osobních údajů mám právo: 

 kdykoliv odvolat udělený souhlas,  

 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž 

odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, 

včetně souvisejícího profilování, 

 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 

profilování, 

 mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém 

případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. 

 

souhlasím 

 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen, jakým způsobem jsou Správcem zpracovávány 

osobní údaje, což je podrobně popsáno a vysvětleno v dokumentu Informační 

doložka o zpracování osobních údajů klientů přehlídky Skvosty s vůní benzínu 

dle GDPR, který je umístěn na webových stránkách skvosty-plzen.cz, který jsem 

si přečetl.  

 

 

 


