
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

udělovaný v souladu s Článkem 6 odst. 1 písm. a) a Článkem 7 Nařízení Evropského
parlamentu  a  Rady  (EU)  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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

Já, níže podepsaný/á člen/ka 

komise* ………………………………………………………………………………  Rady  města
Nového Města na Moravě

výboru* ……………………………………………………………………………….Zastupitelstva
města Nového Města na Moravě 

………………………………………………….
(titul, jméno a příjmení): 

A) souhlas člena komise/výboru*
uděluji  tímto  městu  Novému  Městu  na  Moravě,  Vratislavovo  nám.  103,  592  31,  IČ:
00294900 (dále jen „Správce“)  souhlas se zpracováním mých níže uvedených  osobních
údajů k účelům níže uvedeným takto: 
Emailová adresa
………………………………
………………………………

- poskytování 
podkladových 
materiálů, pozvánek, 
komunikaci ze strany 
zaměstnanců města 
v souvislosti s mým 
členstvím v poradním
orgánu města  

SOUHLASÍM* NESOUHLASÍM*

Tel. Číslo  
………………………………

- poskytování 
podkladových 
materiálů, pozvánek, 
komunikaci ze strany 
zaměstnanců města  
v souvislosti s mým 
členstvím v poradním
orgánu města  

SOUHLASÍM* NESOUHLASÍM*

* nehodící škrtněte

Shora  uvedené  osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  výkonu  funkce  člena
komise u Správce nebo do odvolání souhlasu.

B) informace na vědomí 
Prohlašuji, že jsem informován a beru na vědomí následující skutečnosti:

1) Shora uvedený souhlas mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není



dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před
jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli,  písemnou formou a doručením Správci.  
2) Zpracování mých shora uvedených osobních údajů provádí kromě Správce vybraní
dodavatelé v oblasti vzdělávání, kteří mají se Správcem uzavřené smlouvy - Smlouvu o
zpracování osobních údajů nebo jiný obdobný závazek. 
3) Mé  shora  uvedené  osobní  údaje  nebudou  použity  k  rozhodování  na  bázi
automatizovaného zpracování, ani profilování. 
4) Mé shora uvedené osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
5) Jsou ze strany Správce za účelem naplnění povinností Správce v oblasti evidence
jízd služebních vozidel, tvorby knihy jízd a využití svěřených prostředků sledovány jízdy
služebních vozidel  Správce v režimu systému GPS,  záznamy jsou pouze pro  interní
potřebu  Správce  tj.  přístup  k  nim  je  přísně  omezen  a  záznamy  se  uchovávají  po
nejnutnější  dobu.  Za  účelem  transparentního  výkonu  veřejné  správy  jsou  pak
anonymizované údaje v režimu systému GPS on-line k dispozici veřejnosti na internetu a
veřejných webových stránkách Správce.
6) Je  ze  strany  Správce  za  účelem  zejm.  ochrany  majetku  Správce,  zaměstnanců
instalován v  objektech č.p.  103,  č.p.  12 kamerový systém,  záznamy jsou  pouze pro
interní potřebu Správce tj. přístup k nim je přísně omezen a záznamy se uchovávají po
nejnutnější dobu, poté se automaticky mažou.  
7) Je ze strany Novoměstských kulturních zařízení,  příspěvkové organizace, redakce
Novoměstska v rámci zákonné zpravodajské licence ze zasedání zastupitelstva města
pořizován zvukový a obrazový záznam a online přenos následně zveřejňovaný na https://
www.youtube.com/channel/UCQwPMYsNnvQPC_TfSG-hbOg/
8) Podkladové  materiály  pro  jednání  příslušné  komise/výboru*  mi  budou  k
dispozici na  https://zastupitelstvo.nmnm.cz/ s tím, že přístupové údaje mi budou
zaslány na výše uvedené tel. č./email. 
9) Mám právo požadovat od Správce přístup k mým shora uvedeným osobním údajům,
jejich  opravu  nebo  výmaz,  popřípadě  omezení  zpracování  a  právo  na  přenositelnost
mých osobních údajů. 
10) V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním
mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na pověřence pro ochranu osobních
údajů Správce.  
11) V  případě  pochybností  o  dodržování  povinností  Správce  souvisejících  se
zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na dozorový úřad,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji,  že rozumím výše uvedeným informacím a podmínkám, se kterými jsem byl/a
seznámen/a před udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, tento souhlas uděluji
svobodně a dobrovolně a potvrzuji jej mým vlastnoručním podpisem.

V……………………………………..……. dne:…………………..…….

……………………………....
podpis člena komise/výboru     

https://zastupitelstvo.nmnm.cz/

