Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady
2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen
"Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR")
jsme pro Vás vypracovali „Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních
údajů“, umístěná na http://www.obec-studena.cz/urad-obce/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. Tato
kompletní informace o zpracování osobních údajů Obcí Studená pro Vás znamená, že budete mít větší
kontrolu nad svými osobními údaji, které nám poskytujete.
Chceme Vám i nadále poskytovat služby stejné kvality a rozsahu
a posílat Vám novinky, pozvánky a informace Obce Studená
formou e-mailových zpráv nebo SMS zpráv, případně v tištěné
podobě, k jejichž zasílání jste nám v minulosti udělili svůj souhlas
a poskytli za tímto účelem Vaše kontakty.

Každý zájemce o zasílání novinek, pozvánek a informací Obce Studená formou e-mailových zpráv
nebo SMS zpráv, případně v tištěné podobě, musí na základě "Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů" udělit k tomuto účelu Obci Studená svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud nám svůj souhlas neposkytnete, nebudeme Vám moci naše informace poskytovat.
Pro vyslovení souhlasu prosíme o jeho udělení písemným podáním doručeným na adresu sídla správce,
případně pomocí přednastavené e-mailové adresy, uvedené ve druhém odstavci výše uvedeného
odkazu v části „UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ„. Všechna Vaše práva, uvedená v šestém
odstavci výše uvedeného odkazu, a vztahující se k Vašim
osobním údajům, které zpracováváme, zůstávají udělením
souhlasu se zpracováním osobních údajů nedotčena
a můžete je vůči nám jako správci uplatnit. Při zpracovávání
osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy,
zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(„GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkávání s Vámi na akcích, o kterých
se dozvíte hlavně díky možnosti zasílání novinek, pozvánek a informací Obce
Studená, ať již formou e-mailových zpráv, SMS zpráv, nebo zasílaných v tištěné
podobě.
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