
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., IČ 004 43 174, se sídlem 
Jungmannova 32/25, Praha 1 – Nové město, 11000, zapsané ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 4114 (dále je ČMMJ), aby ve smyslu 
příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno, příjmení, bydliště a datum narození/rodné číslo
- fotografie prezentující činnost, na kterých mohu být zachycen

2. Výše uvedené osobní údaje budou uchovány jako doklad toho,že jsem dal/a souhlas s 
pořizováním fotografií prezentujících mysliveckou činnost. Fotografie mohou být 
publikovány na webu www.cmmj.cz, www.zaprirodou.cz a na dalších komunikačních 
kanálech ČMMJ. Uvedené osobní údaje budou dále využity za účelem zřízení úrazového 
pojištění a souhlasím s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty třetí osobě – HALALI, 
všeobecná pojišťovna a.s.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány 
po dobu trvání členství v ČMMJ. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním e-
mailu na cmmj@cmmj.cz nebo dopisu na kontaktní adresu ČMMJ.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno ČMJ, osobní údaje však pro ČMMJmohou 
zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských sofwarů, služeb a aplikací. V 
současné době ČMMJ využívá tyto zpracovatele: Facebook, Google.

ČMMJ nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní 
organizaci.

5. Beru na vědomí, že mám právo: vzít souhlas kdykoli zpět, požadovat po ČMMJ informaci, 
jaké mé osobní údaje zpraovává, požadovat po ČMMJ vysvětlení ohledně zpracování 
osobních údajů, vyžádat si u ČMMJ přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 
opravit, požadovat po ČMMJ výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje, v 
případě pochybností o dodržování povinností souvisejícich se zpracváním osobních údajů 
obrátit se na nadaci ČMMJ nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně pofilování, pokud se 
profilování tíká tohoto přímého marketingu. Dále beru na vědomí, že nemám povinnost 
osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí naní nutným požadavkem pro účast na akci.

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií prezentujících 
činnost mysliveckého spolku, popř. Okresního mysliveckého spolku, na kterých 
jsem zachycen.

Jméno a příjmení: ..........................................................................................................

V.............................................dne.................................................

......................................................................................................
PODPIS
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