Souhlas ze zpracováním osobních údajů
Vyplněním formuláře a objednáním ubytování na Ranči Dubská Hajnice,
Zvěřetice 8, 384 11 Babice vyslovuji souhlas, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, o ochraně osobních údajů, se zpracováním všech
poskytnutých osobních údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu
komunikace) podnikající fyzické osobě Zlatuše Pištěková, DiS. se
sídlem Zvěřetice 16, 384 11 Babice, IČ 721 37 975, která je správcem a
s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím
zpracovatele) a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních
údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím že k
těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje a také pro související
ustanovení českého práva a daňového řádu. Souhlas však mohu
kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl
upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních
údajů Zlatuší Pištěkovou, zejména na to, že mám práva dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese správce
odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k
osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v
případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Souhlas uděluji se zpracováním níže uvedených osobních údajů za níže uvedenými účely:

1. souvisejících ustanovení českého práva a daňového řádu
2. za účelem objednání díla – fotografie, kresba, pyrografie
3. Podobizna subjektu ve
formě

Fotografie, kresba, pyrografie
podobizna (ve formě fotografie, kresba) ve spojení s uvedením jména
za účelem prezentace správce
a) na webových stránkách správce www.rancdubskahajnice.cz, rancdubskahajnice.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOr82NHNK40daNpqgr9x7SEYj5_KZgCh
www.facebook.com/rancdubskahajnice
b) v tisku a jiných médiíích – vizitky, letáčky, propagace ranče

Subjekt údajů (jeho zákonný zástupce) má právo na žádost být informován o rozsahu
zpracovávaných osobních údajů, má právo na vydání výpisu z evidencí, vedených v souvislosti s
činností Ranče Dubská Hajnice z.s., má právo svůj souhlas ze zpracováním a uchováváním osobních
údajů odvolat a má právo být zapomenut.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním.

