
Souhlas se zpracováním osobních údajů Duha Klub Rodinka a AJORODINKA, mateřská 

škola, o.p.s. 

  Uděluji organizaci Duha Klub Rodinka, se sídlem tř. 17. listopadu 277/16, 750 02 Přerov, IČ 

71174826 nebo organizaci AJORODINKA, mateřská škola, o.p.s. Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov, IČ 

02590425 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem organizacím dobrovolně poskytl/a 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně 

souhlasím s tím, aby organizace zpracovávaly mé osobní údaje pro tyto účely a v uvedeném rozsahu: 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem mnou projeveného zájmu o zaměstnání 

v organizacích prostřednictvím webového formuláře v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, 

veškeré osobní údaje uvedené v mnou přiloženém životopise či jiné příloze. Souhlasím se 

zpracováním poskytnutých údajů po dobu 2 let, a to pro účely registru zájemců o zaměstnání. Beru 

na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem 

nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a 

chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám. Jsem si vědom/a a byl jsem 

informován/a, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí žádosti „ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO 

SOUHLASU“, a to zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu na kancelar@rodinka.cz či poštou na 

adresu Duha Klub Rodinka, Petřivalského 1, 750 02 Přerov. Beru na vědomí, že mám právo: 

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, 

 • požadovat informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 

 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

• požadovat výmaz těchto osobních údajů,  

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na Duha Klub Rodinka, AJORODINKA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a 

jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.  

Vzor odnětí souhlasu ODNĚTÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Já, [jméno subjektu údajů], odnímám udělený souhlas se zpracováním mých osobních údajů 

příspěvkovou organizací Duha Klub Rodinka, se sídlem tř. 17. listopadu 277/16, 750 02 Přerov IČ 

71174826 nebo organizaci AJORODINKA, mateřská škola, o.p.s. Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov, IČ 

02590425. Duha Klub Rodinka nebo AJORODINKA, mateřská škola, o.p.s. Přerov již nadále nemá můj 

souhlas se zpracováváním mých osobních údajů za účelem [upřesněte účel zpracování osobních 

údajů], který byl dříve udělen pomocí formuláře “SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ”.  

Podepsán [subjekt údajů]:  

Podpis: 

Datum:  

 


