
Memento Lidice, o.p.s., Josefa Stříbrného 162, 273 54 Lidice 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
udělený podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Já,………………………………………….……., narozený dne ……………………………… 
bytem …………………………………………………………………….…………………………..  
uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci údajů: 
 
Název: Memento Lidice, o.p.s. 
IČ: 257 26 901 
Sídlo: Josefa Stříbrného 162, 273 54 Lidice 
Zapsaná: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl 
O, vložka 84 
Zastoupená: Michaelou Indrákovou, memento.lidice@cbox.cz, 777 025 199 
ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, 
…………………………………..; 
 
za účelem kontaktování při možnosti ubytování mého příbuzného, známého do střediska Oáza  
na dobu 5 let, nebo pokud písemně nezrušit svůj zájem o uložení předběžné přihlášky. 
 

Nesouhlasím s předáním mých osobních údajů třetí straně. 
 
Jsem si vědom že: 

• tento souhlas můžu kdykoliv odvolat – písemně na adresu Mementa Lidice, o.p.s.; 

• mám právo na bezplatný přístup k mým osobním údajům - nahlédnout; 

• mám právo požádat o převod mých osobních údajů jinému správci osobních údajů podle mé 
volby – písemnou žádostí; 

• mám právo na opravu mých osobních údajů; 

• mám právo požádat o výmaz mých osobních údajů – písemně na adresu Mementa Lidice, 
o.p.s.; 

• mám právo požádat o omezení zpracování mých osobních údajů – písemně na adresu 
Mementa Lidice, o.p.s.; 

• mám právo vznést námitku proti prováděnému zpracování mých osobních údajů – písemně na 
adresu Mementa Lidice, o.p.s.; 

• v otázkách zpracování mých osobních údajů mám právo kontaktovat správce mých osobních 
údajů – písemně na adresu Mementa Lidice, o.p.s.; 

• v oprávněných případech mám právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (https://www.uoou.cz/) – například e-mailem na posta@uoou.cz; 

• beru na vědomí, že správce bude tento můj souhlas archivovat pro účely plnění své právní 
povinnosti být schopen doložit, že jsem mu tento souhlaskezpracováníosobních údajů udělil. 

V _______________ dne ___________ 

podpis ______________________ 


