
Přihláška 
 
do spolku KOMPAS Křesťanský podnikatel, z. s. 
se sídlem Holická 47, 779 00 Olomouc 
reg. Krajským soudem v Ostravě dne 9. ledna 2018 pod č. j. FJ 117322/2017/KSOS 
IČ 06725481 
 

Příjmení  
Jméno  
Titul  
Datum narození  
Trvalé bydliště  
(ulice, číslo, PSČ, město) 

 

Korespondenční adresa 
(je-li odlišná od 
trv.bydliště) 

 

Telefon  
E-mail  

 

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 

Vyplněním a podpisem vlastní rukou tohoto formuláře souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se 
zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to 
způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují 
tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, 
že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost. 

1. Správce 

Správcem osobních údajů je společnost KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., se sídlem v Olomouci, Holická 
170/47, PSČ 779 00, IČ: 067 25 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl L, vložka 
16431. („Správce“). 

2. Zpracování osobních údajů 

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, Titul, 
E-mail, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Korespondenční adresa a datum narození. 

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely: 

• marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, 
výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za 



účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a 
Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.; 

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné. 

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k 
účelu, pro který jsou zpracovávány. 

2.5. Výše uvedené osobní údaje nebude kromě Správce shromažďovat a zpracovávat žádný následující subjekt. 

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na 
vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez 
jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány. 

3. Práva subjektu údajů 

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním 
údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 
GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 
GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl 
Správci. 

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové 
adrese jiri.jemelka@jip-pf.cz. 

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, 
mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce 
neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu 
specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti 
Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním. 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 
 
Přílohou této přihlášky je osobní zdůvodnění žádosti pro vstup do Spolku. 

 
 
V ……………………………….. dne …………….   Podpis…………………….. 

 

 

 


