
 

 

 

Souhlas a poučení při registraci u Nadačního fondu MY TREES:  
 

Tímto uděluji souhlas v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se zpracováním mých 
osobních údajů Nadačnímu fondu MY TREES, zapsanému v nadačním rejstříku, vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl N, vložka 1839, IČ 09396896, se sídlem Argentinská 38, Praha 7, 170 00, (dále 
jako „Správce“) a souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány pro účely mojí registrace 

a účasti na akcích Nadačního fondu MY TREES, info@mytrees.global. Zpracovávanými údaji pro 

uvedený účel jsou moje e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, pohlaví, adresa bydliště, 
údaje bankovního spojení včetně čísla účtu.  

 
Souhlasím s tím, že Správce bude zpracovávat moje osobní údaje pro výše uvedené účely. Prohlašuji, 

že jsem byl/a poučen o svých právech dle příslušných právních předpisů, včetně práva na přístup                

k osobním údajům a právu na opravu nesprávných či neaktuálních osobních údajů.  
 

Správce nepředává moje osobní údaje dalším subjektům mimo předání, k němuž jsem poskytl svůj 
výslovný souhlas. K mým osobním údajům mohou získat přístup a zpracovávat je další subjekty, které 

poskytují Správci služby v rámci výkonu jeho činnosti a které Správce smluvně zavázal k dodržování 
zásad a povinností k zajištění ochrany osobních údajů.  

 

Mnou poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití pomocí 
organizačních a technických postupů a opatření Správce.  

 
Moje osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně. 

 

Můj souhlas se zpracováním osobních údajů je dán svobodně, vědomě, informovaně a je udělen pro 
výše uvedené účely.  

 
Na základě mé žádosti je Správce povinen vydat mi potvrzení, že zpracování poskytnutých osobních 

údajů probíhá pro uvedený účel, sdělit jakým třetím subjektům mé osobní údaje předává a jaká je doba 
jejich uchování; pokud budu mít za to, že Správce zpracovává mé osobní údaje protiprávně, můžu žádat 

od Správce vysvětlení a nápravu včetně, nikoliv však výhradně, doplnění, opravy, omezení zpracování 

nebo likvidace mých osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že u Správce můžu kdykoliv podat námitku 
proti zpracování osobních údajů a stížnost k dozorovému úřadu.  

 
E-mailová adresa Správce pro uplatnění výše uvedených práv je: info@mytrees.global 

 

Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán zasláním písemné žádosti na adresu Nadačního fondu MY 
TREES, Argentinská 38, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo na jeho výše uvedenou e-mailovou adresu.  

 


