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Souhlas se zpracováním osobních údajů – E-listí 

Cílem tohoto dokumentu je Vám, jakožto subjektu údajů, v souladu s nařízením (EU) 2016/679 

(GDPR) poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů, které správce osobních údajů, 

kterým je Správa Národní parku Podyjí se sídlem Na Vyhlídce 5, 66902 Znojmo, IČO 00837971  

tel. +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyji.cz (dále jen správce OÚ), zpracovává pouze na základě 

Vašeho souhlasu. 

Osobní údaje, v rozsahu jméno, příjmení, e-mail jsou poskytovány za účelem zařazení do databáze 

příjemců pro zasílání elektronického zpravodaje E-listí. 

Souhlas je poskytnut potvrzením na emailový odkaz v doručeném emailu, který je součástí 

registrace odběratele.  

Poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu platnosti souhlasu se 

zpracováním tedy doby, než-li na Vaši žádost bude zasílání zrušeno. Poskytnuté osobní údaje 

nebudou dále předávány třetím stranám. K osobním údajům po dobu zpracování přistupují pouze 

oprávnění zaměstnanci správce a zpracovatele. 

Pro naplnění výše uvedeného účelu je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů 

nezbytné.  V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze zpravodaj 

zasílat. 

V případě poskytnutí osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, kdykoliv požadovat 

přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, 

případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již 

nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn 

využívat z jiných důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Máte 

právo na přenositelnost osobních údajů.  

Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to kliknutím na 

odkaz v příchozích emailech. 

Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 

odvoláním. 

Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence Správy Národního parku Podyji, kterým je Ing. 

Jaroslav Stuchlý, Email: jaroslav.stuchly@be-mi.cz, Tel: +420 774 233 045 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: 

https://www.uoou.cz.  


