
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 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) 

 

Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen člen ČMSZP) 

a) Název společnosti:…………………………………………………………………………. 

b) IČO:……………………………………………………………………………………...... 

c) Titul, jméno a příjmení zastupující osoby:………………………………………………… 

d) Sídlo společnosti:………………………………………………………………………….  

e) Kontaktní údaje (e-mail, telefon, mobilní telefon):……………………………………….. 

Souhlas je udělován správci údajů 

Název: Českomoravské sdružení pro zemní plyn z.s. (dále jen ČMSZP) 

IČO: 26646030 

Sídlo: Brno, Plynárenská 1, PSČ 657 02 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl L, vložka 10134 

 

V případě, že si člen ČMSZP přeje vyjádřit SOUHLAS se zpracováním osobních údajů pro 

níže uvedené účely, pak: 

-  označí křížkem pouze toto pole           pro souhlas ve všech níže uvedených bodech; 

- nebo označí křížkem příslušná pole ve formuláři níže pro udělení souhlasu 

v konkrétních bodech. 

a) pro vnitřní potřebu spolku: 

• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními 

složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku 

           Požadované údaje: a) ; c) ; d); e)      

 

• předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (ČPS), partnerům a úřadům pro 

zajištění běžné činnosti spolku 

      Požadované údaje: a) ; b) ; c) ; d); e) 

 

• vystavování finančních dokladů  

Požadované údaje: a) ; b) ; c) ; d); e) 



 

 

 
b) pro marketingové a informační účely: 

• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – 

výroční zprávy, brožurky, časopisy) 

      Požadované údaje: a) ; d); e) 

 

• zasílání informací o pořádaných akcích, školení, službách a dalších výstupních 

aktivitách spolku  

      Požadované údaje: a) ; c) ; d); e) 

 

• zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu  

Požadované údaje: a) ; d); e) 

Tento souhlas uděluji na dobu mého členství ve spolku ode dne jeho udělení. 

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

ochraně osobních údajů mám právo: 

• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů 

samostatně, 

• 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. 

Výše uvedený člen ČMSZP prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu.  

Místo a datum podpisu:…………………………………………………………… 

 

Jméno:…………………………………………………………………………….. 

 


