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Vnitřní směrnice – Ochrana a zpracování osobních údajů 

 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  

(dále jen Společnost pro Český ráj) 

Se sídlem: Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

IČ: 259 88 417 

 

Svým podpisem dávám dle § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 

„ZOOU“), výslovný souhlas Společnosti pro Český ráj ke zpracování a evidenci údajů pro účely 

činnosti Společnosti pro Český ráj, nebo v případech stanovených zákonem. Souhlasím i s tím, že je 

Společnost pro Český ráj oprávněna zpřístupnit údaje o mé osobě vedené v nezbytném rozsahu 

orgánům státní správy a územních samospráv. Osobní údaje je Společnost pro Český ráj oprávněna 

zpracovávat a evidovat i po ukončení mého partnerství/zaměstnání/služby/či jakékoliv jiné činnosti 

pro Společnost pro Český ráj.  

 

Dále svým podpisem uděluji Společnosti pro Český ráj souhlas se zachycením podoby mé osoby 

pořízením podobizny, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s 

následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. 

Společnost pro Český ráj je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a 

záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (video, 

internetové stránky, sociální sítě, a podobně). 

 

Byl(a) jsem poučen(a) a řádné informován(a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a 

zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 ZOOÚ, jakož i o dalších mých právech a 

povinnostech zpracovatele vyplývajících z uvedeného zákona.  

 

Informace o zpracování osobních údajů 
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Společnost pro Český ráj, se sídlem 

Předměstská 286, 507 43 Sobotka, IČ 259 88 417, (dále jen „správce“).  

 

Osobní údaje, které jsou poskytovány správci v rozsahu požadovaném přihláškou za partnera 

Společnosti pro Český ráj (dále jen partnera)/zaměstnance/poskytovatele služby či jiné osoby 

podílející se na aktivitách Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností pro 

Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a Střední Pojizeří) či jinou listinou, jsou nezbytné pro 

řádné vedení členské základny – partnerů, tak i pro další aktivní činnost a ochranu práv Společnosti 

pro Český ráj a jejich poskytnutí je tak povinné. Požadované osobní údaje jsou evidovány nejen ze 

shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost Společnosti pro Český ráj, ale i z důvodu zajištění 

plnohodnotného využívání všech práv a výhod partnera. Společnost pro Český ráj zpracuje osobní 

údaje partnera/zaměstnance, či jiné osoby Společnosti pro Český ráj, podílející se na aktivitách 

Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností pro Český ráj – Místní akční 

skupinou Český ráj a Střední Pojizeří), za účelem jeho informování o činnosti Společnosti pro 

Český ráj v E-mailové korespondenci, za účelem společného setkávání na jednáních Společnosti 

pro Český ráj v prezenčních listinách, za účelem zveřejnění seznamu partnerů a osob podílejících se 

na aktivitách Společnosti pro Český ráj (projekty z různých OP) na webových stránkách 

Společnosti pro Český ráj.  

 

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich 

poskytnutí umožňuje komunikaci s partnerem/zaměstnancem/poskytovatelem služby či jiné osoby 



 
Příloha  č.1 

www.craj-ops.cz 

 

podílející se na aktivitách Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností pro 

Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a Střední Pojizeří) a tím jeho lepší informovanost o 

záležitostech Společnosti pro Český ráj, např. formou newsletteru. Dobrovolné je rovněž poskytnutí 

souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů partnera/zaměstnance/poskytovatele služby či jiné 

osoby podílející se na aktivitách Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností 

pro Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a Střední Pojizeří), pokud se nejedná o případ, kdy 

tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.  

 

Osobní údaje partnerů/zaměstnanců/poskytovatelů služeb či jiné osoby podílející se na aktivitách 

Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností pro Český ráj – Místní akční 

skupinou Český ráj a Střední Pojizeří) jsou dále zpracovávány za účelem jejich zpřístupnění v 

rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem finančních prostředků z fondů Evropské unie 

nebo státního rozpočtu. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných 

zdrojů, zejména z krajů a obcí.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou, resp. do doby, než 

partner/zaměstnanec/poskytovatel služby či jiná osoba podílející se na aktivitách Společnosti pro 

Český ráj (projektech realizovaných Společností pro Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a 

Střední Pojizeří) svůj souhlas odvolá.  

Partner/zaměstnanec/poskytovatel služby či jiná osoba podílející se na aktivitách Společnosti pro 

Český ráj (projektech realizovaných Společností pro Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a 

Střední Pojizeří)  má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.  

 

Partner/zaměstnanec/poskytovatel služby či jiná osoby podílející se na aktivitách Společnosti pro 

Český ráj (projektech realizovaných Společností pro Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a 

Střední Pojizeří) má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných 

správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných 

osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce 

mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 

na poskytnutí informace předá. Zjistí-li partner/zaměstnanec/poskytovatel služby či jiná osoba 

podílející se na aktivitách Společnosti pro Český ráj (projektech realizovaných Společností pro 

Český ráj – Místní akční skupinou Český ráj a Střední Pojizeří), že zpracování jeho osobních údajů 

je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo 

požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého 

stavu.  

 

V Sobotce, dne 2.1.2019  

 

 

 

 

                                               ……………………………………………………………………  

                                                               (hůlkovým písmem jméno a příjmení, podpis) 

 ADRESA: Společnost pro Český ráj, Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

IČ: 259 88 417 

Č. Ú.: 996289309/0800  


