
                                                    Obec Svinošice 
                                                    Svinošice 1 
                                                    679 22 Lipůvka 
 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jako majitel psa dávám svůj výslovný souhlas obci Svinošice, Svinošice 1, 679 22 Lipůvka, jako 
správci osobních údajů ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních 
údajů o mé osobě a dále údajů o mém psovi. 

Jméno a příjmení:       

Adresa:         

Telefon:        

Číslo čipu:        

Rasa psa:        

Jméno psa:        

ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označovaném 
jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), které vstoupilo v účinnost dne 25. 
května 2018. 

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování výše požadovaných osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro evidenci psa v rozsahu nezbytném pro úspěšnou identifikaci psa a následné 
vyhledání jeho majitele v případě ztráty, odcizení či jiné skutečnosti.   

Souhlas poskytuji obci Svinošice, která smí tyto osobní údaje sdílet pouze s pověřenými osobami 
a úřady, na které se problematika evidence psů vztahuje (Státní veterinární správa, Policie ČR, 
Celní správa, obecní úřady okolních obcí atd.). Obec Svinošice musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či 
ztrátou.  

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez 
udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k 
jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu 
domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o 
vysvětlení, požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.  

Ve Svinošicích  dne ___________________  

 

Jméno a příjmení __________________________   podpis __________________  


