
 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů  
 
Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Korespondenční adresa:  

 
(dále jen „Subjekt údajů”)  
 
uděluje tímto  
 
Česká společnost pro osvětlování, z.s. 

Sídlo: 17. listopadu 20172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČ: 40527832 
zapsané dne 21. října 1991 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
spisová značka L 854 
 
dále jen „Správce“  
 
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:  
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány, prosím doplňte do volných polí:  
 

- jméno a příjmení (identifikace osoby, základní údaj pro rozlišení členů) 

- titul před/za jménem (údaj o dosaženém vzdělání, odbornosti, nepovinný údaj) 

 

- datum narození (pro případ zastupování plnou mocí) 

- e-mail (pro zasílání elektronických dokumentů, doplňující údaj pro rozlišení členů 

v případě shody jmen) 

 

- telefonní číslo (pro případ operativního jednání, konzultací, doplňující údaj pro 

rozlišení členů v případě shody jmen) 

 

- korespondenční adresa (pro zasílání dokumentů v písemné podobě, doplňující údaj 

pro rozlišení členů v případě shody jmen) 

- region (pro určení pobočného spolku. Pokud chcete být členem hlavního spolku, 

nevyplňujte. Pobočné spolky jsou: Liberec, Plzeň, Ostrava) 

 

- název společnosti (nepovinný údaj, uvádíte, pouze pokud zastupujete celou 

společnost, firmu, zaměstnavatele) 

 



 

 

- zaměření (obor zájmu, či činnosti, pro oborové rozlišení činností ve spolku, nepovinný 

údaj) 

 

 

- pozice, resp. náplň práce (tzn. výzkumný / akademický pracovník, projektant, metrolog 

atd. pro bližší identifikaci zaměření člena, nepovinný údaj) 

 

 
 
2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:  

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.  

 Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu řádné registrace člena společnosti.  

 Zpracováváme výše uvedené osobní údaje.  

 Právním důvodem tohoto zpracování je řádná evidence člena spolku. Uvedené osobní údaje 
za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání členství.  

 Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  

 Abychom vás mohli informovat o aktuálních informacích, zpracováváme vaše jméno a 
příjmení a e-mailovou adresu, popř. korespondenční adresu. Právním důvodem tohoto 
zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.  

 Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v nutných případech a jen institucím k tomu 
zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu 
neposkytujeme žádným třetím stranám. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.  

 Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním 
Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve 
smyslu GDPR.  

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat 
od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto 
údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.  

 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány 
dobrovolně.  

 
 
 
 
V  .......................................................................    
 
 
dne ....................................................................  
 
 
 
 
  podpis subjektu údajů 


