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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro MAMINY S RAKOVINOU, z.s. 
 

 

Jméno a příjmení: ....................................................................................Datum narození:....…………… 
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………..………………………….……….… 
Korespondenční adresa (pokud se liší):………………..………………………………………..……….……. 
E-mailová adresa………………………………………………….…… telefonní číslo:………....……………. 
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O                 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů               
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a zákonem 89/2012 Sb., uděluji              
organizaci MAMINY S RAKOVINOU, z.s. (dále jen „MSR“), sídlem Masarykova 669/86, 312 00            
Plzeň 4, 
svůj souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů po celou dobu existence MAMINY S              
RAKOVINOU a dále po dobu, po kterou trvá (dle platné právní úpravy) povinnost uchovávat              
dokumentaci I po jejich zániku, v rozsahu: 
 

- jméno a příjmení  
- datum narození 
- adresu trvalého bydliště (ev.korespondenční adresy) 
- e-mailová adresa a telefonní číslo 

 
Veškeré osobní údaje budou MSR jako správce zpracovávat manuálně, automaticky  
a prostřednictvím svých zaměstnanců a dobrovolníků za účelem evidence členů podporovaných           
z jeho zdrojů a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o finanční příspěvek, přihlášky na             
ozdravné pobyty, vyřizování pojištění apod.). Beru také na vědomí, že tyto údaje mohou být              
postoupeny třetím stranám v rámci vyúčtování projektu. 
 
Na základě zákona má subjekt údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným             
správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze            
zpracovávaných údajů, příjemci či příjemcích) a právo svůj souhlas odvolat.  
 
Udělením svého souhlasu zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) obeznámen(a) se svými právy podle             
Obecného nařízení zejména na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností            
správcem. Kompletní výčet práv subjektu údajů je k dispozici v kapitole 3, oddílu 1-5, článku 12-23                
Obecného nařízení. 
 
Svým podpisem dále souhlasím s pořizováním a zpracováním fotografií či jiných záznamů své             
osoby během účasti na projektech MAMINY S RAKOVINOU v souladu s občanským           
zákoníkem. Záznamy bude správce zpracovávat a uchovávat za účelem propagace a jejího poslání a              
hodnot v souladu se statutem organizace a bude je zveřejňovat na svých webových stránkách,             
sociálních sítích, propagačních materiálech, výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 
Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl(a), obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji                
mým vlastnoručním podpisem.  

SOUHLASÍM     □                           NESOUHLASÍM     □ (zaškrtněte) 

 
 
V ………………………………dne………………………… ……………………………….. 

        vlastnoruční podpis 

 


