
Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

I. Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je: Česká společnost pro osvětlování, z.s., se sídlem 17. Listopadu 

20172/15, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 40527832, zapsané dne 21. října 1991 ve spolkovém 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 854 (dále jen „Správce“). 

Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými 

pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, 

popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech 

bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal 

správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, 

jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje 

zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny 

postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

II. Účel zpracování osobních údajů 
Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa, region, název společnosti, 

zaměření a pozice je nutné zpracovat za účelem: 

- vedení seznamu řádných členů spolku,  

- zajištění činnosti a naplnění poslání spolku (tzn. rozšiřování znalostí o světle, 

osvětlování a souvisejících problémech; tedy organizací odborných konferencí, 

přednášek, konzultační a poradenskou činností; výzkumem a vývojem v oblasti 

přírodních i společenských věd; testováním, měřením, analýzou a kontrolou, viz Čl. 2 

Cíl a činnost ve stanovách České společnosti pro osvětlování, z.s.).  

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání členství subjektu ve spolku České 

společnosti pro osvětlování, z.s. a po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích 

ze smluv uzavřených se spolkem.  

III. Text souhlasu 
Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 

odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, 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), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, 

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou 

poskytnutých správci.  

Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití: 

- 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) 

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

společnost, firmu, zaměstnavatele) 

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

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

atd. pro bližší identifikaci zaměření člena) 

Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v listinné podobě, popř. elektronicky 

zaškrtnutím políčka při registraci. 

IV. Poučení 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, Česká 

společnost pro osvětlování z.s. se sídlem se sídlem 17. Listopadu 20172/15, Poruba, 708 00 

Ostrava, IČ: 40527832 nebo kancelář na Ústavu elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, doc. Ing. 

Petr Baxant, Ph.D., Technická 12, 616 00 Brno – Královo Pole, registrace@cso.lighting.  

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo: 

- požadovat po nás na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, nebo 

potvrzení, že vaše údaje byly vymazány; správce má právo na úhradu nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informace., 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat po nás výmaz těch osobních údajů, na 

který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

V Brně  dne 21.5.2018    

  

 Podpis zodpovědné osoby 

mailto:registrace@cso.lighting

