Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady
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“ (dále jen
"Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR")
jsme pro Vás vypracovali „Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních
údajů“, umístěná na www.hlince.cz/obecni-urad/gdpr/. Tato kompletní informace o zpracování
osobních údajů Obcí Hlince pro Vás znamená, že budete mít větší kontrolu nad svými osobními údaji,
které nám poskytujete.
Chceme Vám i nadále poskytovat služby stejné kvality a rozsahu
a posílat Vám novinky, pozvánky a informace Obce Hlince
formou e-mailových zpráv nebo SMS zpráv, případně v tištěné
podobě, k jejichž zasílání jste nám v minulosti udělili svůj souhlas.

Každý zájemce o zasílání novinek, pozvánek a informací Obce Hlince formou e-mailových zpráv nebo
SMS zpráv, případně v tištěné podobě, musí na základě "Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů" udělit k tomuto účelu Obci Hlince svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám
svůj souhlas neposkytnete, nebudeme Vám moci naše informace poskytovat.
Pro vyslovení souhlasu prosíme o jeho odeslání pomocí přednastavené e-mailové adresy, uvedené ve
druhém odstavci výše uvedeného odkazu v části „UDĚLENÍ
SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ„. Svůj
souhlas samozřejmě můžete na výše uvedeném odkazu,
v jeho šestém odstavci, v části „ODVOLÁNÍ SOUHLASU
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ kdykoliv v budoucnu
zrušit (odvolat) nebo tamtéž v části „UPLATNĚNÍ PRÁV PŘI
NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ změnit
či upravit jeho parametry, v obou těchto případech opět
pomocí odeslání přednastavené e-mailové adresy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkávání
s Vámi na akcích, o kterých se dozvíte hlavně díky
možnosti zasílání novinek, pozvánek a informací
Obce Hlince, ať již formou e-mailových zpráv, SMS
zpráv, nebo zasílaných v tištěné podobě.
Obec Hlince

