
  
 

 

                                              

 

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice 
 

Souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů 
 

Já, níže podepsaná/ý 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………….. 

Bydliště:  ……………………………………………………….. 

Datum narození:  ……………………………………………………….. 

(dále jako „Subjekt údajů“) 

 

poskytuji své osobní údaje (dále také „OÚ“) správci osobních údajů 

Název subjektu:  Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice 

Adresa sídla:  Emy Destinové 1, České Budějovice 

IČ:   62537601 

Statutární orgán:  Bc. Ondřej Trojek - ředitel 

 (dále jako „Správce“) 

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy: 

 

☐ Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které uvádím ve svém životopisu. Životopis tímto poskytuji správci za 

účelem informování mé osoby o možných budoucích pracovních nabídkách správce.    

 

☐ Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které uvádím ve svém motivačním dopisu. Motivační dopis poskytuji 

správci za účelem informování mé osoby o možných budoucích pracovních nabídkách správce.         

 

Výše uvedené osobní údaje budou uloženy u správce po dobu 2 let. Po uplynutí této lhůty budou skartovány. 

 

Informace pro subjekt údajů: 

- Správce neposkytne osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu dalším subjektům, příjemcům či třetí straně, vyjma 

případů stanovených zvláštními právními předpisy, ani nebudou poskytnuty do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

- Správce bude zpracovávat osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu pouze pro účel, pro nějž byly získány. Osobní 

údaje budou zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu. Po uplynutí této 

doby budou osobní údaje zlikvidovány. 

- Subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu. Více informací o právech subjektu 

údajů jsou k dispozici v zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách správce.  

- Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

V _________________________  dne __________ 

______________________________________ 

          podpis 
 


