Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním registrace uděluji souhlas České radě pro šetrné budovy (dále „Rada“), IČO
22835661, se sídlem Drtinova 557/10, Praha, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 20619 (zapsaný spolek) se
zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři za účelem registrace na
akce, zasílání informačních materiálů a pozvánky na další akce. Souhlas se uděluje po dobu
5 let nebo až do jeho odvolání. Před udělením souhlasu jsem byl/a informován/a o
zpracování v souladu s nařízením 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 takových údajů, která nahrazuje směrnici 95/46 / EC (obecné nařízení o
ochraně údajů) (dále jen "nařízení").
Souhlasím, že Rada poskytne mé osobní údaje svým partnerům za účelem zasílání nabídek
služeb a zasílání obchodních sdělení Rady nebo jejích partnerů a členů. Tento souhlas se
zpracováním osobních údajů může být kdykoli písemně odvolán. Rada je oprávněna
zpracovávat osobní údaje po dobu nejvýše 5 let a údaje pro zasílání nabídek zboží a služeb
nebo obchodní zprávy až do odvolání souhlasu se zasíláním nabídek nebo obchodních
sdělení. Byl/a jsem informován/a v souladu s ustanoveními s13 a následujících nařízení o
právu na informace o zpracování, o právu na přístup k osobním údajům, na opravu osobních
údajů, na vymazání (právo na zapomenutí), na omezení zpracovávání osobních údajů,
přenositelnosti údajů, vznesení námitek proti zpracování, včetně práva na odvolání souhlasu
se zpracováním osobních údajů a práva nebýt předmětem automatického zpracování
osobních údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je v ČR Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Consent with the processing of personal data
By submitting the registration I grant my consent to the Czech Green Building Council (the “Council”),
Business ID 624 13 350, with its registered office at Drtinova 557/10, Prague 5 Post Code 150 00,
registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section L, Insert
20619 (“registered association”) with the processing of my personal data mentioned in the registration
form for the purposes of registering for events, marketing, sending information materials and
invitations to other events. The consent is granted for a period of 5 years or until it is withdrawn. Before
granting the consent, I was informed on the processing in accordance with the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (the “Regulation”).
I agree that the Council will provide the personal data to its partners for the purpose of the sending
offers of goods and services and the sending of commercial messages of the Council or its partners.
This consent to the processing of personal data may be withdrawn in writing at any time. The Council
is authorized to process personal data for a maximum of 5 years and the data for sending offers of
goods and services or commercial messages until withdrawal of consent with sending offers or
commercial messages. I was informed in accordance with the provision of s13 and following of the
Regulation on the right to be informed of the processing, the right of access to personal data, to
rectification of personal data, to erasure (right to be forgotten), to restriction of processing personal
data, to data portability, to object the processing including the right to withdraw consent to the
processing of personal data and the right not to be the object of automated personal data processing.

