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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Consent to processing personal data

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 
(GDPR), Česko-japonskou společností se sídlem Na Můstku 8/380, Praha 1, IČO: 00539651pro účel poskytování služeb 
a zasílání informačních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Dále souhlasím, 
aby mne Česko-japonská společnost kontaktovala pomocí elektronické pošty v souvislosti s kurzy, přednáškami, akcemi 
či jinými aktivitami pořádanými pod její záštitou. Tento souhlas uděluji pro všechny své údaje na dobu neurčitou a můžu 
jej kdykoliv odvolat. Sumarizované údaje z členské přihlášky mohou být anonymně použity pro statistické účely. Všechny 
údaje o své osobě jsem poskytl/a dobrovolně a jsou uvedeny přesně a pravdivě. 

Česko-japonská společnost není oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám a zavazuje se zajistit ochranu těchto 
poskytnutých osobních údajů.  Česko-japonská společnost se nadále zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje vůči 
subjektu údajů transparentně a korektně a prohlašuje, že osobní údaje budou uloženy jen po nezbytnou dobu pro dané 
účely zpracování.

I hereby grant the Czech-Japanese Association, Na Můstku 8/380, Praha 1, Czech Republic, IČ 00539651, permission to 
process and store my personal data for the purpose of providing services and sending information by means of electronic 
mail, according to the EU act (EU) 2016/679 (GDPR) and the act 480/2004. I furthermore grant the Czech-Japanese As-
sociation permission to contact me by means of electronic e-mail regarding classes, lectures, events and other activities 
held under its auspices. This permission is granted for all the provided contact information indefi nitely and I may revoke 
this permission at any time. The summarised data from registration form may be used anonymously for statistical pur-
poses. A certify that all the data is provided voluntarily and is accurate and truthful.

Czech-Japanese Association is not authorised to provide personal data to third parties and is obliged to protect it from 
misuse. Furthermore Czech-Japanese Association commits to process the provided personal data in a manner transpar-
ent and appropriate to the subject of personal data, and to only store personal data for the time required for processing.

V / IN  ................................................................................. 

DATUM / DATE  .................................................................................

CELÉ JMÉNO / FILL NAME .................................................................................

PODPIS / SIGNATURE .................................................................................


