
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Já níže podepsaný/á: ………………………………………………... (jméno, příjmení),  
narozen/a: …………… trvale bytem: ……………………………………………………  
uděluji tímto souhlas Městu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 00263958, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpracovával tyto osobní údaje: 
 

- Telefonní číslo: ………………………………………………………………………… 

- E-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

Jsem si vědom toho, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, 

příjmení, datum narození a adresa na základě oprávněného zájmu stanoveného 

právními předpisy.1    

 

2. Osobní údaje je Správce oprávněn zpracovat za účelem: účasti v autorské soutěži 

„Litoměřice očima mladých“.  

 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu: Na dobu trvání projektu, nejdéle do 

31.12.2023.  

 

4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. 

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem (pracovníky odboru komunikace, 

marketingu a cestovního ruchu městského úřadu).    

 

6. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: 

- Automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů, 

- V písemné podobě. 

 

7. Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních 

údajů a Nařízení mám právo: 

- Souhlas kdykoliv odvolat2 (např. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce), 

- Požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, 

- Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, 

- Vyžádat si aktualizaci nebo opravu těchto údajů, 

- Požadovat výmaz těchto údajů, 

 

- V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce jeho Pověřence3 nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.     

   

 
1 § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
2 Čl. 7 odst. 3 Nařízení 
3 Čl. 37 a násl. Nařízení  



8. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv, a že tento souhlas je vyjádřením 

svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení ke zpracování 

osobních údajů a jsem si vědom(a) toho, že uzavření Dohody není podmíněno 

souhlasem se zpracováním osobních údajů. 

 

  

V Litoměřicích dne …………….  

  

 

 

                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                        podpis 


