
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Tímto udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů spolku StopTime, z.s., IČ: 05555728, se sídlem 
Mládežnická 148/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích pod sp. zn. L 7131, (dále jen „nás“, „naše“ a „my“). 
 
1. Správa osobních údajů 
1.1 Účely zpracování a kategorie osobních údajů 
Na základě Vámi poskytnutého souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat k následujícím účelům, a to rovněž 
automatizovaně v elektronické formě: 
 

● Marketingové účely 
Budeme zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení a e-mail, především za účelem informování o 
našich nadcházejích akcích a k dalším marketingovým účelům. 

 
 
2. Předání osobních údajů 
2.1 Zpracování osobních údajů na základě pověření 
Pro zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme žádné další zpracovatele na základě pověření. 
 
2.2 Třetí strany 
Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými třetími stranami. 
  
2.3 Třetí země 
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, u které Evropská komise 
nevydala rozhodnutí, že zajišťují náležitou úroveň ochrany osobních údajů.  
 
3. Doba uchovávání osobních údajů 
Osobní údaje uchováváme a používáme po dobu 10 let. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje archivovány i po 
delší dobu, jestliže to vyžaduje zákon či jiný obecně závazný právní předpis.  
 
4. Informace o Vašich právech 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám podle platných právních předpisů náleží tato práva: 

● Právo na informace o Vašich osobních údajích,  
● Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování,  
● Právo na přenositelnost údajů 
● Právo vznést námitku proti zpracování. 

 
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, obraťte se na 
následující kontakt: StopTime, z.s., Mládežnická 148/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, nebo pošlete e-mail na adresu 
stoptime@email.cz 
 


