SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)
Souhlas je udělován správci údajů:
________________________ , se sídlem _________________________________, IČO: __________,
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno: ___________________, telefon: ___________________, e-mail: ___________________,
Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen
„OÚ“) při používání produktu Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) dle rozsahu uvedeného níže.
Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním emailu/datové zprávy či písemně na adresu správce,
případně pomocí voleb v produktu Mobilní Rozhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z
tohoto Souhlasu do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek nedostupnost služeb či zrušení Vašeho účtu v
rámci produktu Mobilní Rozsah.
Vaše práva, jakožto Subjektu údajů, a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování OÚ na webu správce
údajů (http://www.xxxxxxxxx.cz/zpracovani-osobnich-udaju). Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro
společné správce, zpracovatele a příjemce OÚ uvedené na webu správce údajů (www.XXXXXXXX.cz/zpracovatele).
OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů či
společného správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž má
správce údajů uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ.
Rozsah Souhlasu je uveden v seznamu níže a pro účely zpracování OÚ jsou přiřazeny OÚ a příslušná Doba zpracování:
Účel zpracování
●
Správa požadavků subjektu údajů
●
Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu.
●
Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat.
●
Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu údajů
Doba zpracování
Po dobu aktivního účtu + 38měsíců**
Osobní údaje
Jméno; příjmení; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce;
token; statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah k obci (rezident/nerezident), zájmové
skupiny (oblasti); FB token; evidence polohy (GPS, datum a čas); fotografie.
* V případě, že souhlasíte s účely zpracování proveďte volbu zaškrtnutím
** Stanovení doby zpracování je popsáno v informaci o
(http://www.xxxxxxxxx.cz/zpracovani-osobnich-udaju)
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Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně.
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