Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje žadatele

Jméno a příjmení

Titul

Trvalé bydliště

Datum narození

Kontaktní adresa

Datová schránka

Telefon (nepovinné)

Email (nepovinné)

Jsem současným či bývalým
zaměstnancem Charity Opava

ANO

NE

Osobní číslo
zaměstnance

Osobní údaje zástupce (pokud jej žadatel má)

Jméno a příjmení

Titul

Trvalé bydliště

Datum narození

Kontaktní adresa
Telefon (nepovinné)

Doklad o zastoupení

E-mail (nepovinné)

Jak Vám máme zaslat informaci o našem postupu v rámci odvolání Vašeho souhlasu
Prosím označte vybranou variantu

Na kontaktní adresu

Na trvalou adresu

Emailem

Datovou schránkou

Jaké služby v naší organizaci využíváte či jste využívali
prosím označte, příp. doplňte

Jsem / byl jsem klient

prosím uveďte, které služby:

Jsem / byl jsem Váš dárce

Jsem / byl jsem Váš dobrovolník

Jsem / byl jsem zákazník

Další: (uveďte prosím):

Jsem / byl jsem zájemce o zaměstnání

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů
Znění souhlasu, který odvolávám (co nepřesněji prosím popište, jaký nám udělený souhlas chcete odvolat a čeho
se daný souhlas týkal)
.

Hlavní důvody pro odvolání souhlasu jsou následující:
.

Žádost můžete uplatnit u Charity Opava těmito způsoby:
• písemně na adresu Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař
• datovou schránkou: ID datové schránky: h3w253v
• emailem na gdpr@charitaopava.cz
• osobně u vedoucích pracovníků Charity Opava
Odvolání souhlasu a jeho vyřízení není žádným způsobem zpoplatněno. Ke zpoplatnění žádosti však může dojít v případě,
že se jedná o žádost opakovaně nedůvodnou nebo nepřiměřenou. V takovém případě budete o zpoplatnění a výši poplatku
informováni a budeme žádat o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.
Vaši žádosti můžeme vyhovět, ale také ji můžeme zamítnout. Vždy jsme však povinni způsob vyřízení Vaší žádosti odůvodnit
a vysvětlit proč jsme se rozhodli Vaši žádosti vyhovět či ji zamítnout.
Charita Opava je povinna nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti Vás informovat o tom, jak byla Vaše žádost
vyřízena. S ohledem na složitost či počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O
prodloužení a jeho důvodech budete ve lhůtě do 1 měsíce informováni.
Potvrzuji, že veškeré údaje, kterém jsem uvedl/a/ v tomto formuláři, jsou správné a pravdivé a jsem oprávněn/a/ s
nimi nakládat. Beru na vědomí, že v případě, že se ukáže toto mé prohlášení jako nepravdivé, přejímám
odpovědnost a důsledky za nakládání s osobmími údaji poskytnutými dle této žádosti
DATUM:

PODPIS:

