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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1)  
Uděluji tímto souhlas společnosti ČAG, z. s., se sídlem Albertov 2038/6, 128 43 Praha 2, 
IČ: 70900230, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 
L, vložka 11421 (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: 
 
Povinné údaje: 

- Jméno a příjmení 
- Adresa pracoviště 1 
- E-mail 1 
- Členský status (řádný člen, student denního studia, důchodce, kolektivní člen) 

 
Nepovinné údaje: 

- Tituly před a za jménem 
- Adresa pracoviště 2 
- E-mail 2 

 
2)  

Jméno a příjmení, adresa pracoviště 1, e-mail 1 a členský status je nutné zpracovat za 
účelem vedení členské základny a komunikace s jednotlivými členy ČAG, z. s. Tituly, 
adresa pracoviště 2 a e-mail 2 jsou nepovinné údaje a je na rozhodnutí konkrétního člena, 
zda tyto údaje Správci poskytne. Tyto údaje budou zpracovány za účelem zefektivnění 
vedení členské základny a komunikace s jednotlivými členy. Všechny poskytnuté údaje 
budou Správcem zpracovány po dobu existence členství konkrétní osoby. 
 

3)  
Správce nebude poskytovat osobní údaje členů ČAG, z. s. třetím osobám. Zpracování 
osobních údajů je prováděno výhradně Správcem. 
 

4)  
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 
zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ČAG, z. s. 
 

5)  
Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po Správci informaci, jaké jejich osobní údaje zpracovává, 
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, 
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- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

 

Datum Jméno Příjmení Podpis 

    

 
 
Podepsaný souhlas zašlete na adresu:                                       anebo naskenovaný emailem: 
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.                                                             veronika.kapustova@osu.cz 
Katedra fyzické geografie a geoekologie 
Přírodovědecká fakulta OU 
Chittussiho 10 
710 00 Ostrava 
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