spolek FREE WILL, 742 74 TICHÁ 349
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já,
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
jakožto subjekt osobních údajů - uživatel(ka) veřejné sbírky na podporu znevýhodněných
spoluobčanů, kterou provádí spolek FREE WILL (dále uváděn také jen jako správce),
TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJI
Správci mých osobních údajů spolku FREE WILL, sídlo: 742 74 TICHÁ 349, IČO: 01745654
SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 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)
SOUHLAS UDĚLUJI TAKÉ ZA ÚČELEM ZVEŘEJNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
v mé žádosti o finanční podporu z veřejné sbírky. Beru na vědomí, že žádost o podporu bude
zveřejněná na internetové stránce správce, pod odkazem na webové stránce „Komu konkrétně
můžeme pomoci“. Žádost o podporu nebo odkaz na tuto žádost se zveřejněnými poskytnutými
osobními údaji mohou být uvedeny také na dalších internetových stránkách správce, zejména
na Facebooku. V rámci propagace žádosti mohou být využity i jiné stránky internetu, např.
stránky partnerů správce, sponzorované nebo placené inzerce apod.. Propagace žádosti o
podporu může rovněž probíhat formou tištěných materiálů (letáky) a slovním sdělením.
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH ZA ÚČELEM ZVEŘEJNĚNÍ V
ŽÁDOSTI O PODPORU Z VEŘEJNÉ SBÍRKY
Za uvedeným účelem souhlasím se zveřejněním těchto mých osobních údajů (*):
Jméno, příjmení,
Bydliště: kraj, okres, město (vesnice)
Věk
Sociální situace (výše příjmu)
Fotografie v počtu: ks (doplňte počet poskytnutých fotografií k zveřejnění)
Údaje o zdravotním stavu: všechny podle uvážení správce z poskytnuté zdravotní dokumentace,
Pouze tyto (vypište):
Další případné osobní údaje, které chcete zveřejnit (vypište):
(*) Osobní údaje, které nechcete zveřejnit, proškrtněte nebo vymažte
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DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY
- Doba stanovená zákonem o účetnictví
- Doba, po kterou subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů
DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZVEŘEJNĚNY
- Po dobu trvání existence správce osobních údajů. Po ukončení nebo pozastavení konkrétní
veřejné sbírky žadatele o podporu je tato přesunuta na internetovou stránku správce:
„Ukončené nebo pozastavené sbírky“
V případě, že po dobu trvání veřejné sbírky nedošlo k realizaci podpory (výplatě darů žadateli
o podporu), lze sbírku na žádost subjektu údajů (žadatele o podporu) upravit nebo zcela
odstranit z internetových stránek.
V případě realizace podpory (výplaty darů) zůstává sbírka nadále zveřejněná i po jejím
ukončení nebo pozastavení na stránce „Ukončené nebo pozastavené sbírky“, a to z důvodu
propagace činnosti správce údajů. Subjekt údajů (žadatel o podporu ukončené nebo
pozastavené sbírky), může správce údajů požádat o omezené zveřejnění jeho osobních údajů,
maximálně však na minimální rozsah smluvený v darovací smlouvě k poskytnuté podpoře.
Zveřejněny pak tedy mohou být osobní údaje (i) jen v tomto minimálním rozsahu: křestní
jméno, kraj bydliště, forma a rozsah pomoci a krátký popis situace, v jaké mu byla pomoc
poskytnuta. Propagace činnosti spolku se provádí na internetu, v tištěných materiálech,
slovním sdělením a případně i dalšími vhodnými způsoby. Propagace trvá po celou dobu
existence spolku.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů.
Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů,patří:
právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz,
právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování.
(Základní výtah práv subjektů údajů. Více informací viz zdroj: web Úřadu pro ochranu
osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o
ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
V

dne
…..…………………………..
podpis

Tel.:
777 683 308
E-mail: spolekfreewill@email.cz

Web: www.spolekfreewill.cz
Transp. účet: 2700441519/2010 (Fio banka)

IČO: 01745654
DIČ: 01745654

spolek FREE WILL – podporujeme znevýhodněné občany, chráníme zvířata a přírodu
Spolek je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 11012. K ověření na www.justice.cz
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