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Smlouva 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci– statutárnímu městu Ostrava, 

městský obvod Polanka nad Odrou, sídlo 1. května 330/160, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, 

IČO: 008 45 451, v rozsahu: „Žádosti o peněžitý dar poskytnutý SMO, městský obvod Polanka 

nad Odrou na výměnu kotle v rámci programu kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva.“ 

 

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace 

o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce 

www.polanka.cz.    

 

Kontaktní údaje správce: Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 

330/160, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, e-mail: posta@polanka.ostrava.cz. 

 

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů u ÚMOb Polanka nad Odrou: 

Ing.  Zdeňka Kloužková, tajemník ÚMOb Polanka nad Odrou, tel. kontakt: +420 599 425 101 

 

Kontaktní údaje pověřence: Martin Krupa, KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se 

sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz 

 

 

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. 

 

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování 

osobních údajů a následně budou uloženy po dobu pěti let. 

  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením 

písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.  

 

 

 

V Ostravě dne ………………………………. 

 

 

 

Jméno a příjmení: ……………………………. 

 

 

 

Podpis: ………………………………………. 
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