
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný (-á), uděluji souhlas družstvu JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský
Krumlov, nám. T.G.Masaryka 28, PSČ 672 12, IČ: 00032336, zapsané ve veřejném rejstříku
vedeném u  KS v  Brně,  oddíl  XXXVIII,  vložka  308  (dále  jen  „správce“),  aby  v souladu
s nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  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, dále jen „GDPR“)
a souvisejícími právními předpisy zpracovávala tyto osobní údaje: 

jméno, příjmení, bydliště         …...............................................................................................
(hůlkovým písmem)

e-mailová adresa                       ….................................................................
nebo 
telefon                                        …..........................................  

za  účelem   automatické  registrace   jednotlivých  paragonů  v  systému  hry
ÚČTENKOVKA, a to po dobu trvání této hry nebo do doby odvolání souhlasu. Poskytnutí
osobních  údajů  je  dobrovolné.  Zájemce  o  hru  v  Účtenkovce  souhlasí  s  podmínkami
pro automatické  zasílání  účtenek  do  Účtenkovky  (informace  o  podmínkách  zařazení
do automatického zasílání účtenek do Účtenkovky najdete na letáčku, na webu jednotamk.cz
nebo na facebooku JEDNOTY Moravský Krumlov. Osoba,  která souhlasí  ze zpracováním
výše  uvedených  údajů, má  právo  svůj  souhlas  písemně  odvolat,  má  právo  přístupu
k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, případně právo na výmaz osobních
údajů. 
Prohlašuji,  že tento souhlas se zpracováním osobních údajů,  udělený v souladu s GDPR a
souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu.
Prohlašuji, že jsem si vědom (-a) mého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat. 

Dále  prohlašuji,  že  jsem  byl  (-a)  správcem  informován  (-a)  o  všech  skutečnostech
a  okolnostech zpracování osobních údajů, zejména totožnosti  správce,  účelech zpracování,
operacích zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní
údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny,  jakož  i  o  právech,  které  mi  GDPR  přiznává,  především  právu  na  přístup
k osobním údajům, právu  opravy a výmazu, právu souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat
informaci,  jaké  údaje o mě správce zpracovává,  právu vznést  námitku  proti  zpracování  a
právu obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V                                    dne 

…………………………………..................   

(podpis zájemce o automatickou registraci )


