Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů, uděluji souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení,
e-mailová adresa a telefonní číslo, název organizace, název výzvy a bližší informace
o registrovaném projektu.
Souhlas uděluji správci Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., organizaci se sídlem
Praha 5, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, vedená u Městského soudu v Praze, O 1565,
IČ 01467115, pro zpracování osobních údajů za účelem přihlášení své výzvy do Giving
Tuesday.
Souhlas se zveřejněním všech detailů výzvy, vyplněných prostřednictvím registračního
formuláře, uděluji správci za účelem:
1. Publikování výzvy na webových stránkách Giving Tuesday www.giving-tuesday.cz.
2. Další případné medializace výzvy například prostřednictvím komunikačních kanálů
správce (sdílení na sociální sítích, zařazení na webové stránky a do magazínu
či newsletteru), případně jako doporučení pro média.
3. Šíření příkladů dobré praxe pro další ročníky projektu Giving Tuesday.
Přiložením fotografií k vyplněnému formuláři on-line registrace či jejich zasláním správci
jakýmkoliv jiným způsobem potvrzuji, že tyto fotografie jsou původní, že jejich zveřejněním
správcem nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně zasažena
autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti
či dobré pověsti třetích osob).
Zasláním fotografie dále prohlašuji, že:
1. Mám neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografie
v neomezeném rozsah.
2. Osoby zachycené na fotografii souhlasí se zveřejněním této fotografie v rámci Giving
Tuesday.
3. Přihlášením své výzvy uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

Současně beru na vědomí následující:
1. Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce,
případně jím pověření zpracovatelé.
2. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou
shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze
zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace ročníků
Giving Tuesday.
Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů mám na základě
zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným
správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování,
rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či
příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále mám v případě, že zpracování
osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, právo požadovat od správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého
stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. V případě, že mi nebude vyhověno, mám právo se obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Přihlášením výzvy beru dále na vědomí a souhlasím s tím, že mi správce na kontakty
uvedené v registraci, včetně elektronického kontaktu, může zasílat sdělení související
s Giving Tuesday a dalšími projekty správce, či jiná obchodní sdělení. Jedná se zejména
o newsletter Asociace společenské odpovědnosti, který je zasílán elektronicky. Z tohoto
zasílání se lze odhlásit kliknutím na příslušné pole v patičce e-mailu.

