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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 

1. Uděluji tímto souhlas statutárnímu městu Ostrava (dále jako „SMO“) se sídlem Prokešovo nám. 

1803/8, Ostrava-Moravská Ostrava, 739 30, IČ: 00845451 (dále jen „správce“), aby v souladu  

s příslušnými právními předpisy a s nařízením 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 (dále jen „obecné nařízení  

na ochranu osobních údajů“) zpracovával formou shromažďování, zaznamenání, uložení, nahlédnutí 

a použití mé osobní údaje v rozsahu:  

- jméno a příjmení, 

- e-mail, telefon 

- případně ze strany subjektu údajů další, a to nad rámec vyžadovaného, uvedené osobní údaje 

 

2. Osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány za účelem komunikace a propagace související se 

zapojením subjektu do vybraných aktivit a projektů rodinné politiky Statutárního města Ostravy pod 

značkou Fajna rodina. Údaje budou správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou 

k naplnění účelu, tj. k průběžné aktualizaci a upřesnění údajů poskytnutých pro účely zveřejnění na 

www.fajnarodina.cz, anebo do odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů. 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Kontaktní údaje: statutární město Ostrava, 

adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e-mail: posta@ostrava.cz  

4. Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu obecného nařízení  

na ochranu osobních údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu 

údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na internetové stránce www.ostrava.cz v sekci 

Úřad – Činnosti úřadu – Osobní údaje (GDPR). 

5. Pověřencem na ochranu osobních údajů působícím u správce je společnost Moore Advisory CZ, 

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142. Kontaktní údaje odpovědné 

osoby pověřence na ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, 

tel. č.: +420 227 031 495 

6. Osoba pověřence na ochranu osobních údajů, jakožto i osoba odpovědná za pověřence na ochranu 

osobních údajů, se může v průběhu zpracovávání osobních údajů změnit. Aktuální informace  

a kontakty jsou vždy uvedeny na internetových stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad – Činnosti 

úřadu – Osobní údaje (GDPR). 

7. Se zpracováním mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, výše uvedeným způsobem  

a po výše uvedenou dobu uděluji výslovný souhlas. Beru na vědomí, že můj souhlas lze vzít 

kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na fajnarodina@ostrava.cz anebo zasláním dopisu  

na adresu Magistrát města Ostravy, odbor kultury a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 1803/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 729 30. 

8. Beru na vědomí, že v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů 

mám právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mám taktéž právo podat proti 

zpracování námitku, požadovat po SMO přístup k osobním údajům, které o mně zpracovává, 

požadovat jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz 

či omezení nezasahuje do zákonných povinností SMO. 
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