
PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD PRO SENIORY 2020 

PŘÍJMENÍ:  

JMÉNO:  

DATUM NAROZENÍ:  

OBČAN OSTRAVA-JIH: ANO / NE 

TELEFON:  

E-MAIL:  

 

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci:  

- Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava, IČO: 00845451, e-mail: posta@ovajih.cz, ID datové schránky: 2s3brdz, 

- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 

700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 73184560, email: info@kulturajih.cz, ID datové 

schránky: 8hvkmjs, 

- Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 

700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 8238359, e-mail: lucie.blahutova@cssj.cz, ID datové 

schránky: ui78jb3, 

v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní telefon, e-mail a podpis pro níže 

vymezené účely zpracování. 

Jsem si vědom/a svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší 

informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu 

ve Vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů.  

Kontaktní údaje pověřence: KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., IČO: 03373444, se sídlem Vídeňská 

188/119d, Brno-Dolní Heršpice, PSČ 619 00, Mgr. Martin Krupa, tel. č. +420 724 356 825, 

e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz. 

Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je zajištění dopravy, vstupného a vyúčtování 

zájezdů pro seniory v rámci dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 

2020. 

 

 



Zakroužkujte, prosím, účely/způsoby zpracování, ke kterým udělujete souhlas. 

- jméno a příjmení   ANO/NE 

- datum narození   ANO/NE 

- kontaktní telefon:   ANO/NE 

- e-mail     ANO/NE 

- podpis     ANO/NE 

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu 10 let. 

Na zájezdu v rámci dotačního projektu MSK - Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK 

na rok 2020 budou pořizovány fotografické a audiovizuálního záznamy. Ty budou 

zveřejňovány za účelem propagace a dokumentace projektu. Označte prosím, zda udělujete 

souhlas s následujícím zveřejněním svých fotografických či audiovizuálních záznamů: 

- v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě 

(informační brožury, letáčky, plakáty aj.)  ANO/NE 

- v propagačních a informačních materiálech distribuovaných elektronicky (např. na 

webových stránkách městského obvodu, KZOJ a Centra sociálních služeb Jih, ve video 

prezentacích a reportážích z akcí v TV Polar.aj.)     

        ANO/NE 

- na sociálních sítích (např. na facebookové stránce městského obvodu, KZOJ a Centra 

sociálních služeb Jih)     ANO/NE 

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. 

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoli odvolat, a to 

doručením písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním.  

Svým podpisem potvrzuji pravdivost všech výše uvedených údajů. 

 

 

 

V Ostravě dne: __________________  Podpis: __________________ 


