
Platnost od 10. 2. 2020 

 

 
 
 

Regionální potravina 
Část D 

 
Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů1) 

 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou 
upraveny v Metodice pro udělování značky „Regionální potravina“, a uděluji souhlas se 
zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci formuláře Části A, B, C případně 
Změnového formuláře, a to na dobu 10 let ode dne podání žádosti. Tento souhlas uděluji 
svobodně a obsah souhlasu je mi srozumitelný.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím 
souhlasu zaslaným Správci pro účely zpracování osobních údajů značky „Regionální 
potravina“.  
 
 
Beru na vědomí, že: 
 

 zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu tohoto zpracování, kterým 
je zejména administrace žádostí a vedení evidence držitelů značky „Regionální 
potravina“ a realizace marketingových akcí na podporu produktů značky „Regionální 
potravina“. 

 bez udělení souhlasu není možné realizovat činnosti související s administrací držitelů 
značky „Regionální potravina“, tzn., není možné žádost zařadit do soutěže.   

 souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to písemným 
odejmutím souhlasu zaslaným Správci pro účely zpracování osobních údajů značky 
„Regionální potravina“. 

 v případě odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončeno 
zveřejňování údajů o držiteli značky „Regionální potravina“ ze strany vlastníka 
a administrátora značky „Regionální potravina“; nadále budou údaje uloženy po dobu 
trvání platnosti uděleného ocenění značkou „Regionální potravina“ a po dobu platných 
skartačních lhůt administrace žádostí a evidence držitelů značky „Regionální 
potravina“.   

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v „Oznámení o ochraně 
osobních údajů“ v SZIF, viz www.szif.cz/cs/ochrana_osobnich_udaju. 
 
 
 
 
V                                __________         dne   __________________ 
 
 
 
 
Podpis(y) statutárních zástupců (PO), podpis žadatele (FO):                                 
 
 

                                                 
1) Nařízení 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 těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění. 

http://www.szif.cz/cs/ochrana_osobnich_udaju

