
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Podpisem adopční smlouvy, smlouvy o dočasné péči nebo přihlášky za člena spolku se spolkem PES 
NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s., IČ: 039 08 704, se sídlem U Strouhy 529, 252 50 Vestec, zapsaný v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 62240 (dále jen „Správce“) 
tímto zcela dobrovolně: 
 
Souhlasím, aby mé osobní údaje v mnou poskytnutém rozsahu, kdy se zejména jedná o: 
 
jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, datum narození, číslo 
průkazu totožnosti, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně fotografie mnou pořízené a 
fotografie mé osoby (v případech uzavřené adopční smlouvy), případně další osobní údaje, které 
Správci poskytnu (dále jen „Údaje“), byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 15ti let pro 
účely poskytování vzájemné součinnosti, vznikne-li taková potřeba na základě uzavřené 
smlouvy v souladu s aktivitami a sjednanými právy a povinnostmi spolku, a dále co do fotografií 
v případech uzavřené adopční smlouvy taktéž pro marketingové účely, zejména propagaci 
spolku na jeho webových stránkách a sociálních sítích.  
 
Zákonnost zpracování mých osobních údajů je dána ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 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, zejména 
na základě ust. písm.  
a) uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jsem smluvní stranou, nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na mou žádost;  
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce;  
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů mých nebo jiné fyzické osoby;  
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce;  
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před 
těmito zájmy mají přednost mé zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu mých osobních 
údajů. 
 
Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv požadovat od Správce přístup k osobním 
údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést 
námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.  
 
Souhlas ke zpracování Údajů může být v souladu s právními předpisy z mé strany kdykoliv odvolán. 
V případě, že svůj souhlas odvolám, bude Správce oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační 
údaje mé osoby v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, 
který mezi námi byl uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.  
 
Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na Správci uplatnit a to mailem na adrese 
pesnejvernejsipritel@seznam.cz 
 
Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že se budu domnívat, že Správce provádí takové zpracování 
Údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, mohu se se svou stížností 
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. 
 
Jsem si vědom/a toho, že správce Údaje v rozsahu dle tohoto souhlasu může poskytnout dalšímu 
příjemci, zejména poskytovatelům údržby informačního systému správce, poskytovatelům účetních a 
daňových služeb správce, spolupracujícím organizacím a osobám podílejících se na péči o zvířata 
správce či dalším příjemcům, a to pouze v souvislosti s plněním účelu správce jako spolku podílejícím 
se na péči a ochraně zvířat.  
 
V případech uzavřené adopční smlouvy se správcem souhlasím se zveřejněním mnou poskytnutých 
fotografií a informací z nového domova zvířete na webových stránkách spolku a také na sociálních 
sítích, popř. v tiskové podobě. Tyto fotografie a informace budou použity k propagaci spolku. 
          



 

 

Správce dále Údaje nepředá do třetí země nebo mezinárodní organizaci a dále na základě Údajů 
nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování mé osoby. 
 
Dále souhlasím, aby Správce zpracovával Údaje pro statistické účely a se zasíláním obchodních sdělení 
v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím 
Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále 
potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé. 
 
Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně, jsem si plně vědom/a všech svých práv z něho vyplývajících, 
stejně jako jsem plně informován/a a poučen/a o zpracování všech svých osobních údajů prováděných 
Správcem. 
 


