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Tímto ve smyslu 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 (dále jen „Nařízení“), uděluji souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů, které Nadaci Charty 77, IČ: 00417904, se sídlem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Nadace“), jakožto 
správci osobních údajů, případně jí pověřenému zpracovateli, dobrovolně poskytl(a) v souvislosti s mými aktivitami  v rámci projektu 
Senzační Senioři a Národní kronika. 

Prohlašuji, že poskytnutý souhlas je zcela svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a že si jsem vědom(a) účelů, pro který 
budou mé osobní údaje zpracovány. 

 

Souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů za účelem zařazení do databáze vedené Nadací pro projekt Senzační 
Senioři / Národní kronika: 

- jména, příjmení a titulu, 

- telefonního čísla a e-mailové adresy, 

- adresy trvalého pobytu a kontaktní adresy. 

 

Dále souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů pro marketingové účely Nadace: 

- jména, příjmení a titulu 

- telefonního čísla a e-mailové adresy, 

- adresy trvalého pobytu a korespondenční adresy 

- a s pořízením fotografií a videozáznamů z akcí a jejich uveřejněním na webových stránkách www.sensen.cz, 
www.narodnikronika.cz a profilu na www.facebook.com. 

 

Jsem si vědom(a) toho, že písemné prohlášení Nadace, které obsahuje informace povinně poskytované Nadací coby správcem 
osobních údajů ve smyslu čl. 12 a násl. Nařízení, je dostupné na webové stránce www.kontobariery.cz/GDPR. 

Tímto uděluji Nadaci uvedený souhlas na dobu 10 let ode dne jeho udělení. 

Mám právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající z Nařízení nebo jiných platných 
právních předpisů.  

Jsem oprávněn(a) poskytnutý souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro přístup ke svým osobním údajům a pro odvolání svého souhlasu 
s jejich zpracováním mohu kontaktovat pracovníka Nadace/pověřence pro ochranu osobních údajů Nadace: Ing. Gabriela Švagrová, 
tel.: 224 214 452 a e-mail: gabriela.svagrova@bariery.cz. 

Nadace prohlašuje, že plně odpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje nebudou 
zneužity. Databáze osobních údajů vedená Nadací může být přístupná pouze osobám, které na základě pracovní nebo jiné smlouvy 
pro Nadaci tyto osobní údaje zpracovávají, případně Nadací pověřeným zpracovatelům osobních údajů. Tyto osoby a zpracovatelé 
jsou zavázáni mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem seznámily. 


