Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů dle obecného nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………
Narozen(á)

………………………………………………………………………..

Bytem

…………………………………………………………………………

(dále jen „Subjekt údajů“)
Uděluji tímto Městu Český Těšín, jakožto jedinému akcionáři akciové společnosti Teplo Těšín a.s., se
sídlem na náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nám. ČSA 5/3, 737 01, IČ: 00297437, (dále jen „
Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

1. Osobní údaje, které budou zpracovávány na základě souhlasu:
- Identifikační a kontaktní údaje ( titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní kontakt, kvalifikační předpoklady,
přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a doba výkonu práce v jednotlivých činnostech
apod.)
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- Ucházení se o funkci člena představenstva akciové společnosti Teplo Těšín a.s.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
- Po dobu trvání možnosti ucházet se o funkci člena představenstva akciové společnosti
Teplo Těšín a.s.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
- Členové orgánů společnosti Teplo Těšín a.s.
Poučení subjektů údajů:
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že:





Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho svobodného souhlasu a to
za výše uvedených podmínek.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektů do třetí země
Při zpracování osobních údajů Subjektu nebude docházet k profilování
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před
jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být provedeno stejnou formou, jakou byl souhlas
udělen. Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
a to dle čl. 15 Nařízení GDPR, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů dle čl.
16 Nařízení GDPR, na výmaz osobních údajů, nejsou- li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny či jinak zpracovány dle čl. 17 Nařízení GDPR, na omezení zpracování

osobních údajů dle čl. 18 Nařízení GDPR, na přenositelnost údajů k jinému správci dle čl. 20
Nařízení GDPR, na vznesení námitky je-li zpracování prováděno ve veřejném zájmu či pro účely
oprávněných zájmů správce dle čl. 21 Nařízení GDPR, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s Nařízením GDPR.
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních
údajů: Mgr. Longinová Irena, e-mail: poverenec@tesin.cz, adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český
Těšín.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů,
o svých právech a povinnostech, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
za podmínek výše uvedených.

V …., dne ………………………..

……………………………………….
Podpis Subjektu údajů

