
Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., se síd-
lem Jiráskova 656, 26301 Dobříš, IČ: 49549677, zapsané u obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 23243, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“), souhlas s tím, aby zpraco-
vávala moje osobní údaje, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Správce je oprávněn zpracová-
vat osobní údaje pouze za účelem realizace uzavřené smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém mu byly z mé strany poskytnuty, kdy 
tyto osobní údaje zahrnují mimo jiné i telefonní kontakt a e-mailové spojení, které jsou určeny pro potřebu po-
skytování informací k odběrnému místu a fakturace. Správce dále zpracovává údaje o spotřebě vody v odběr-
ném místě pro účely fakturace vodného a stočného. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje nejdéle po 
dobu tří let od data ukončení účinnosti uzavřené smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Dále prohlašuji, že jsem byl správcem údajů poučen dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů o možnosti požádat o předání informace o zpracování mých osobních údajů a o možnosti požádat 
správce o odstranění či vysvětlení případných nesrovnalostí týkajících se zpracování mých osobních údajů.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochra-
ně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen 
„GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Tento souhlas nabývá účinnosti dnem jeho poskytnutí.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé do-
dávky či služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám. 

Poskytování služeb společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. není tímto souhlasem pod-
míněno, ale věříme, že jedině tak Vám můžeme nabídnout operativní a rychlou komunikaci. Samozřejmě mů-
žete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.
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