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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

„V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů souhlasím se 

zpracováním mých osobních údajů ve stanoveném rozsahu (jméno, příjmení a e-mailová 

adresa) pro účely zasílání newsletteru města Ostravy prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas 

se zpracováním osobních údajů uděluji správci osobních údajů - statutárnímu městu 

Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, na 10 let a 

jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoli bez jakékoli sankce jednostranně odvolat.“ 

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno níže a jsou nedílnou součástí 
tohoto souhlasu. 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - statutární město Ostrava, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 (dále jen „město Ostrava“) - 

poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s 

daným zpracováváním. 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: 

Rozesílání newslettru 

Účel zpracování: 

Zasílání informací o aktuálním dění v Ostravě, informování o akcích v Ostravě nebo 

aktivitách souvisejících s činností zástupců města Ostravy.  

Oprávnění ke zpracování: 

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám 

udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní 

údaje zpracovávat. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

e-mail, jméno a příjmení 

Doba zpracování a archivace: 

10 let od udělení souhlasu. 

Poskytování údajů třetím stranám: 

Vaše údaje nebudeme předávat žádným dalším subjektům, vyjma zpracovatelů, kteří naším 

jménem zpracovávají osobní údaje při zasílání našich marketingových sdělení.  
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Zdroj osobních údajů: 

Na základě Vaší registrace, případně předáním informací na základě pracovního kontaktu se 

zaměstnanci města Ostrava. 

Odvolání souhlasu 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat elektronicky – zasláním na adresu 

development@ostrava.cz , případně kliknutím na „Odhlášení“ na konci zasílaného 

newslettru. 
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