
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTOVÁNÍM 
 
Já, _____________________________________________________________________________,  
 
datum narození ____________________________________________________________________,  
 
bytem ____________________________________________________________________________ 
(dále jen „Subjekt údajů“)  
 
Pokud Subjekt údajů není schopen tento souhlas udělit, uděluje tento souhlas jeho zákonný zástupce, 
pečující osoba či osoba blízká: 
 
jméno a příjmení: ___________________________________________________________________  
 
bytem:____________________________________________________________________________                                   
(dále jen „Pečující osoba“). 
 
Subjekt údajů případně Pečující osoba tímto uděluje spolku CEREBRUM - Asociace osob po získaném 
poškození mozku, z.s., se sídlem Křižíkova 56/75, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 22665421, zapsaná ve 
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 17969 (dále jen „Spolek“) 
souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s aktivním kontaktováním ohledně služeb 
a činností spolku, a to na dobu 14 měsíců. Spolek bude Subjekt údajů či Pečující osobu aktivně e-
mailem či telefonicky kontaktovat na uvedené údaje s nabídkou služeb a pomoci ze strany Spolku, a to 
zpravidla po 3, 6 a 12 měsících po udělení tohoto souhlasu. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení (osoby se získaným poškozením 
mozku), jméno a příjmení případné Pečující osoby, datum narození, bydliště, e-mailová adresa 
a telefonický kontakt. 

 e-mailová adresa: ____________________________________________________________ 
 

 telefonický kontakt: ___________________________________________________________ 
  
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění kontaktu mezi Spolkem a Subjektem údajů či Pečující 
osobou, aby mohl Spolek nabídnout své služby, svoji odbornou pomoc a poradenství v této těžké 
situaci. 
 
Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů či Pečující osoba tak mohou kdykoliv souhlas 
neudělit či ho odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@cerebrum2007.cz 
 
Subjekt údajů a Pečující osoba má právo  
 na to být plně informován o zpracování svých osobních údajů; 
 na to vědět, zda a jaké osobní údaje o správci zpracovávají; 
 na omezení zpracování osobních údajů; 
 na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;  
 na přenositelnost osobních údajů;  
 odvolat souhlas, pokud byl udělen; 
 na výmaz osobních údajů v případech stanovených právními předpisy; 
 vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci;  
 obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.  
Bližší informace o Vašich právech jsou dostupné také na https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-
27276 či v informaci o zpracování osobních údajů Spolku. 
 
 
V  ____________________________________________ dne _______________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Jméno: 
Příjmení: 


