
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Uděluji tímto souhlas statutárnímu městu Ústí nad Labem (dále jen „SMÚ“), se sídlem Velká Hradební 2336/8, 

Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 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 - dále jen „Nařízení“) 

zpracovávalo tyto osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:  

 jméno a příjmení 

 datum narození, popř. rodné číslo  

 adresu trvalého pobytu  

 kontaktní adresa  

 e-mail  

 telefonní číslo 

 údaje o majetkových poměrech (např. název bankovního ústavu a číslo účtu)  

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

dotační řízení v rámci podané žádosti o dotaci v dotačním Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 

2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

finanční vypořádání dotace, zápis o provedené kontrole finančního vypořádání dotace, protokol o finanční 

kontrole, a případné správní řízení v rámci dotačního řízení. 

 

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

doba nezbytná k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu SMÚ a dále po 

dobu, po kterou je SMÚ povinno podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje žadatele 

zpracovávat, popř. archivovat,  

 

4. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že:  

 Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 

podmínek, 

 při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani  

k profilování,  

 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele,  

 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, 

než výše uvedeným třetím osobám,  

 máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, právo požadovat od 

Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a 

vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i 

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování Vašich 

osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 

5. Já níže podepsaný svým souhlasem prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně 

svých osobních údajů, že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány zcela 

dobrovolně.  

 

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

Jméno a podpis žadatele/příjemce,  

popř. statutárního zástupce žadatele/příjemce 


