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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen jako „Nařízení“

Město Hrádek nad Nisou, (dále také jen jako „Město“, nebo „Správce“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Město provádí jen výjimečně.

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým podáním přihlášky kandidáta do osadního výboru Města Hrádek nad Nisou a případným zvolením a výkonem funkce člena/členky osadního výboru, popř. předsedy | předsedkyně tohoto orgánu, je Správce povinen, zejména na základě zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů (řešících např.: oblast sociálního pojištění, pracovních vztahů atd.) zpracovávat moje osobní údaje:
jméno a příjmení, 
datum narození,
adresu trvalého pobytu a podpis. 
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
	vedení evidence členů osadních výborů a s tím souvisejícími činnostmi. 


Beru na vědomí, že k výše uvedeným údajům může Správce požadovat i další osobní údaje (např.: rodné jméno, rodné číslo, bankovní spojení apod.), které jsou nutné a jejich zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce. Tyto osobní údaje mohou být požadovány i do jiných zápisů a formulářů atd., při vlastním zpracování plnění dané nezbytné povinností Správce (čl. 6 Nařízení). 

Jsem informován/a, a souhlasím, aby na základě oprávněného zájmu Správce zpracoval Správce moje osobní údaje získané v souvislosti s činností a výkonem funkcí výše specifikovaných:
fotografie, 
videa, 
zvukové záznamy.
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem za účelem: 
	prezentace činnosti a výkonu funkce v marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
	prezentace činnosti a výkonu funkce na webu, 
	prezentace činnosti a výkonu funkce na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
	prezentace činnosti a výkonu funkce ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 



Dále jsem informován/a, a souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje osobní údaje:
telefonní číslo, 
e-mail,
kontaktní adresu. 


Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 
	vedení evidence s tím souvisejícími činnostmi (např. kontaktování a informování apod.).


Jsem srozuměn/srozuměna, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v nutném rozsahu po zákonnou dobu i v souladu s archivačním řádem obce po dobu, kdy budu vykonávat výkon funkce výše uvedené, i v době, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
	mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
	požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
	na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody (dle čl. 17 Nařízení),
	na omezení zpracování osobních údajů (dle čl. 18 Nařízení),
	na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení), 
	odvolat tento Souhlas (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení), 
	podat proti Správci údajů stížnost (dle čl. 77 Nařízení).


Jsem srozuměn/srozuměna, že další informace o ochraně osobních údajů a problematice GDPR zajišťované Správcem lze získat v sídle Správce (viz záhlaví) nebo na internetových stránkách www.hradek.eu  (např.: přímý odkaz http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=585)

SUBJEKT ÚDAJŮ
JMÉNO

PŘÍIJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

ADRESA TRVALÉHO POBYTU
(Ulice a č. p., Obec, PSČ)


TELEFON

E-MAIL

KONTAKTNÍ ADRESA
(vyplňte, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, a pokud bude využívána)


Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Vyplněné osobní údaje souhlasí se skutečností. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
DATUM

PODPIS



