
  Zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

 

Uděluji tímto souhlas organizaci Právě teď! o.p.s. se sídlem, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 
Praha 2, IČ: 291 54 901, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, O 
1075 (dále jen „Správce“),  

aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“), zpracovávala tyto osobní údaje: 

• jméno a příjmení: 

• e-mail: 

• telefonní číslo: 

• adresu bydliště: 

• datum narození: 

1. Výše uvedené údaje budou zpracovány za účelem zasílání newsletterů, emailů, novinek a 
dalších propagačních materiálů Právě teď! o.p.s. za účelem informování o dění a činnosti 
organizace Právě teď! o.p.s., Komunitního centra Právě teď a ostatních seniorských 
organizací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. 

2. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 
a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu/email Právě teď! o.p.s.  

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat pověření, smluvně zavázaní Zpracovatelé, zejména zaměstnanci Správce, 
agentura WorkLifeAgency (pro potřeby zpracování dat v rámci EU grantů), Bc. Simona 
Valešová – účetní a dále: 

a/ poskytovatel softwaru Google Documents, Mailchimp; WordPress a  

b/ případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 
současné době společnost nevyužívá. 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

-              vzít souhlas kdykoliv zpět, 

-              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

-              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů, 

-              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

-              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

-              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

□ Souhlasím, podmínky jsem si přečetl/přečetla, rozumím jim a souhlasím s nimi 

 

 

V Praze dne: ……………………………. 

 

…………………………………………….. 

podpis 

 


