Městská část Praha 20
Jívanská 647/10, Horní Počernice, 193 00 Praha
IČO: 00240192, DIČ: CZ 00240192, ID datové schránky: seibq29

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený městské části Praha 20, se sídlem Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, IČ: 00240192, jakožto správci osobních
údajů (dále jen „správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 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), (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………..
Rok narození: ……………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………….
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů městskou část Praha 20 v rozsahu těchto údajů:
rodné číslo, doručovací adresa, telefon, datová schránka, email, státní příslušnost, rodinný stav,
Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou
legislativou v platném znění.
Souhlas je poskytnut za účelem:
úkonů spojených s výběrovým řízením o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů městskou část Praha 20 po dobu:
Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let od doby ukončení výběrového řízení.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů městskou část Praha 20:
Městská část Praha 20 je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po
výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním
řízení.
Městská část Praha 20 je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím
s městskou část Praha 20 na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými
subjekty se městská část Praha 20 zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých
osobních údajů.
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnut údajů je dobrovolné. A jsem srozuměn/a s tm, že zpracování osobních
údajů provádí přímo Městská část Praha 20, že mé osobní údaje nejsou předávány do zahraničí a nejsou předmětem
automatizovaného rozhodování a profilování.
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
·

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,

·

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

·

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou
příslušnou legislativou nebo v rozporu s tmto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,

·

o svém právu podat námitky proti zpracování osobních údajů u správce,

·

o svém právu podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu MČ Praha 20, Jívanská
647/10, 193 00 Praha – Horní Počernice.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud
tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.
V ……………………….. dne …….........................
…….........................................
Podpis

