SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zařazení do evidence příjemců Newsletteru
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „souhlas“).
Jako Subjekt údajů (dále jen „Subjekt údajů“) - tedy ten, kdo uděluje souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, uděluji tímto soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Homolovi, Exekutorský úřad Brnoměsto, se sídlem Hlinky 41/104, 603 00 Brno (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých
osobních údajů.
Na základě tohoto souhlasu budou zpracovány mé osobní údaje, které jsem Správci poskytl za
účelem zasílání Newsletteru, konkrétně:
1. zaškrtnutím pole v sekci Nemovitosti, to budou údaje o Kraji a Kategoriích nemovitostí, o něž
mám zájem dostávat informace,
2. zaškrtnutím pole v sekci Movité věci, to budou údaje o Kategoriích nemovitostí, o něž mám
zájem dostávat informace,
3. vyplněním pole v sekci Zadejte prosím Vaši e-mailovou adresu, to bude moje e-mailová adresa, na
níž mám zájem dostávat informace.
Mé osobní údaje budou zpracovávány do mého odvolání mého souhlasu.
Jsem informován o skutečnosti, že s výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas je
možné kdykoli odvolat zasláním e-mailu na e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz nebo
dopisu na adresu: Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, 603 00 Brno.
Příjemcem osobních údajů je Správce a poskytovatel hostingu webových stránek exekutorského úřadu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
Jako subjekt údajů mám právo:
1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
2. požadovat po Správci údajů, sdělení jaké mé osobní údaje zpracovává,
3. požadovat po Správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
4. vyžádat si u Správci údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
5. požadovat po Správci údajů výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad
pro ochranu osobních údajů.

