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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

My níže podepsaní manželé souhlasíme se zpracování osobních údajů týkající se našich osob 

 za následujících podmínek:  

 
 Správce – Město Bechyně, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IČ: 00252069 (dále jen „Správce“). 

 
 Účel: 

1. Příprava a organizace slavnostního obřadu OSLAVA ZLATÉ*,  DIAMANTOVÉ * SVATBY a k přijetí dárku: 

 Souhlasím  Nesouhlasím 

 

2. Uveřejnění jména a příjmení manželů, data a místa uzavření manželství a podpisu manželů v pamětní knize: 

 Souhlasím  Nesouhlasím 

 

3. Uveřejnění jména a příjmení manželů, data a místa uzavření manželství v kulturní rubrice Bechyňského městského 
zpravodaje: 

 Souhlasím  Nesouhlasím 

 Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Jméno a příjmení manželů, datum a místo uzavření manželství, byd-
liště. Zvlášť může být zpracována i fotografie. 
 

termín konání zlaté svatby :  ______________________________________________ v obřadní síni města Bechyně 

 

 Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval Správce pověřence pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností ohledně zpracování osob-
ních údajů se obracejte právě na Pověřence: 

 Identifikace pověřence: :  NSW s.r.o., IČ 07522347, se sídlem Mantovská 697/1, 109 00 Praha 10  

Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00   
 

 Platnost souhlasu a doba zpracování – Zpracování údajů bude využito po dobu trvání akce a následně budou 
osobní údaje předány k  jednorázovému publikování. Platnost souhlasu je 2 roky.  

 Podmínky Zpracování – Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 
vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby 
(Sbor pro občanské záležitosti, komise rady města, IT). Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a 
uloženy v prostorách Správce. Údaje nebudou předány do 3. zemí a mezinárodním organizacím. 

 Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o uchazeči Správce zpracovává v rozsahu, v ja-
kém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a také podle čl. 6 odst. 1 písm. a), e) NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR).  

 
 
 

mailto:gdpr@nsw.cz


 

   STRANA 2 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ  
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 
 

 
 
 

 Poučení o právech: 
 

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbytečné-
ho odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, 
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o 
jejich zdroji; o příjemci, případně kategoriích příjemců. 

2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů;  kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správci. 

3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 
osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení; požádat, aby Správce odstranil takto 
vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); 
obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
_______________________________________________ 
                    Jméno a příjmení ženy 

 
 
_______________________________________________ 
                  Jméno a příjmení muže 
 
 

_______________________________________________ 
                bydliště 
 
 

_______________________________________________ 
        datum a místo uzavření manželství 

 

 
 
 
______________________________________________ 
                   datum udělení souhlasu 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
                                       podpis ženy 
 

 
_______________________________________________ 
                                       podpis muže 
 
 


