Souhlas se zpracováním osobních údajů správcem Lesy České republiky, s.p.
Já, níže podepsaný:
jméno a příjmení:

_________________________________

datum narození:

_________________________________

adresa bydliště:

_________________________________

uděluji tímto výslovný souhlas státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, zapsanému v obchodním
rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 540 (dále jako „LČR“),
aby jako správce osobních údajů zpracovával mé osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, RČ a
adresa bydliště)
za tímto účelem (těmito účely):
prokázání splnění zákonného předpokladu možnosti nájmu honitby dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, včetně uzavření smlouvy o nájmu honitby
(obory) ……………………………….
Tento souhlas poskytuji LČR na dobu 15 let ode dne podpisu tohoto souhlasu nebo do písemného
odvolání tohoto souhlasu.
Uvedené osobní údaje zpracovávané LČR na základě tohoto souhlasu mohou být předány externímu
zpracovateli. Uvedené osobní údaje však nebudou ze strany LČR předávány do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování,
ani profilování.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů LČR činím dobrovolně z vlastní vůle a jsem si vědom,
že jej mohu v souladu s právním řádem kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním tohoto
souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu
před jeho odvoláním.
Byl jsem také poučen o tom, že své právo na odvolání poskytnutého souhlasu a další svá související
práva vyplývající ze čl. 13 až čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. právo na přístup,
opravu, výmaz, přenos nebo omezení zpracování osobních údajů) mohu uplatnit doručením odvolání
souhlasu nebo příslušné žádosti v písemné formě na adresu: Lesy České republiky, s.p., pověřenec
pro ochranu osobních údajů, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
nebo na e-mailovou adresu gdpr@lesycr.cz.

V …………………………dne .................. 2020
.......................................
podpis subjektu údajů

