
 

 

 
udělený v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 
 
Správce osobních údajů:  
Česká středoškolská unie, z. s., se sídlem Plovdivská 3426/9 143 00 Praha 4 – Modřany, 
IČO: 014 94 813 
kontaktní email: info@stredoskolskaunie.cz 
  
Udělením souhlasu souhlasím s tím, aby správce 
❏ zpracovával mé osobní údaje za účelem zajištění mé účasti na aktivitách pořádaných 

správcem. Souhlasím, aby správce za tímto účelem zpracovával následující údaje: 
jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo 
průkazu totožnosti, potřebné informace o mém zdravotním stavu, adresa školy, 
kterou navštěvuji, telefonní číslo, email; 

❏ zpracovával mé osobní údaje za účelem pořízení fotografií a záznamů při akcích 
pořádaných správcem, a následně tyto šířil za účelem své prezentace, a to i 
prostřednictvím sítě elektronických komunikací; 

❏ zveřejnil na svých webových stránkách https://stredoskolskaunie.cz/, 
www.instagram.com/stredoskolskaunie/ či na své facebookové stránce 
https://www.facebook.com/stredoskolskaunie/ mé osobní údaje za účelem 
prezentace mé osoby, jakožto osoby podílející se na činnosti Spolku. Souhlasím, aby 
správce za tímto účelem zveřejnil následující údaje: jméno a příjmení, věk, podoba, 
informace o škole, kterou navštěvuji, informace o dalších mých mimoškolních 
aktivitách.  
 

Souhlasím, aby správce mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a 
uchovával je po nezbytně nutnou dobu. Jsem seznámen/a s tím, že maximální dobu uložení 
osobních údajů ukládají správci právní předpisy a že po uplynutí této doby či po pozbytí 
důvodu k uložení osobních údajů budou údaje neprodleně vymazány. 
 
Jsem seznámen/a s tím, že veškeré mé osobní údaje udělené správci jsou zpracovávány s 
důrazem na zabezpečení před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, 
zničením či poškozením. 
 
Jsem si vědom/a, že 
❏ správce může výše vyjmenované osobní údaje zpracovávat pomocí digitálních 

technologií (elektronicky) i manuálně; 
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❏ mé osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu a nebudou 
předmětem automatického rozhodování ani profilování; 

❏ mé osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, pakliže to vyžadují zákonné 
předpisy. 

 
Jsem si vědom/a svého práva 
❏ tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním 
(odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným 
písemným prohlášením vůči správci, odesláním žádosti na email správce. Pokud 
souhlas odvolám, mám právo, aby správce mé osobní údaje bez zbytečného odkladu 
vymazal (právo na výmaz).  

❏ na přístup k osobním údajům. Mohu po správci požadovat informace o účelech 
zpracování, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou 
budou osobní údaje uloženy. Správce je povinen na mou žádost poskytnout i kopii 
zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům).  

❏ požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje 
(právo na opravu). Jsem si vědom/a toho, že toto právo může být omezeno 
povahou zpracovávaných údajů (např. fotografie).  

❏ požadovat, aby správce omezil zpracování mých osobních údajů (právo na omezení 
zpracování).  

❏ v případě podezření na nezákonný postup správců při zpracování osobních údajů 
podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem 
mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.  
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