PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK E-MAILEM
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Obec
Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČ: 00635898 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše
osobní údaje dle dále uvedených podmínek.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s
přihlášením k odběru mailových sdělení. Správce bude zpracovávat e‐mailovou adresu.
Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely zasílání novinek o dění v obci (Aktuality, Kalendář
akcí, Úřední deska).
Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné
pro naplnění jednotlivých účelů zasílání novinek, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedeným účelem po dobu 2 let od
přihlášení se k odběru novinek, pokud tento souhlas neodvoláte.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to
prostřednictvím zaslání emailu na adresu: podatelna@vikyrovice.cz. Odvolání souhlasu je rovněž
možné přímo z každého Vám zaslaného sdělení e-mailem (Ukončení odběru novinek). Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává
na základě jiného právního základu, než je souhlas.
Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup administrátor webových stránek, případně též třetí osoby
– zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a
kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje (poskytovatel webové domény).
Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na emailu: podatelna@vikyrovice.cz či písemně na adrese Obec
Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti
za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Viz přiložený dokument „Prohlášení o ochraně soukromí“

