Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace pro subjekt údajů

1. Já, ………………………………………….., dat. nar., ………………………………….,
bydliště …………………………………..……………………………….,
uděluji tímto souhlas Anně Horákové, IČO 74161652, se sídlem Příčná 90, Pardubice –
Nemošice (dále jen „Správce“), aby ve smyslu 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) (dále také jako „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zpracovával tyto osobní
údaje:
-

jméno a příjmení
………………………………………………………………………………………

-

korespondenční adresa
………………………………………………………………………………………

-

e-mail
………………………………………………………………………………………

-

telefonní číslo
………………………………………………………………………………………

-

můj obrazový záznam, či obrazový záznam mého dítěte.

2. Tento souhlas uděluji v plném rozsahu i jako zákonný zástupce jménem svého nezletilého dítěte
……………………………, dat. nar. ……………………………. a rozumím, že výrazy „moje“
osobní údaje zahrnují i osobní údaje mého dítěte.
3. Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dále uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií ze dne ___________, na kterých
je zachycena má osoba nebo mé dítě.
4. Svým podpisem pak také uděluji souhlas se zveřejněním fotografií na:
a. webových stránkách www.fotimproradost.cz
b. propagačních stránkách Fotím Pro Radost, zřízených na sociálních sítích (Facebook,
Instagram, …) či stránkách dodavatelů rekvizit použitých při fotografování
c. zpracování náhledových verzí na webových stránkách www.zonerama.cz
d. uveřejnění na propagačních materiálech - např. letáčky, vzorové produkty dostupné
v atelieru – fotoknihy, obrazy…

5. Beru na vědomí, že jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za
účelem zpracování a odeslání vyhotovených fotografií, splnění smluvní povinnosti a ochranu
oprávněných práv Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Po uplynutí

této doby je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem
ochrany mých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících
ze smluvního vztahu se Správcem.
6. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že tento
souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje
společnosti.
7. Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro
Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Pracovníci České pošty;
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací;
c. Provozovatelé internetových stránek uvedených v bodu 4. výše.
8. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do
předmětné smlouvy. Nejsem povinen / povinna mé osobní údaje poskytnout, v případě jejich
neposkytnutí by však nemohla být se Správcem uzavřena předmětná smlouva.
9. Beru na vědomí, že při zpracování mých osobních údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování.
10. Beru na vědomí, že v souvislosti s ochranou osobních údajů mi GDPR dává následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR mám právo získat na základě žádosti od Správce potvrzení, zda mé osobní
údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že mé osobní údaje zpracovávány jsou, mám
právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo
budou moje osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou mé osobní údaje u Správce
uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od Správce opravu, výmaz mých osobních údajů
nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů a
práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž mám právo na sdělení
veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly mé osobní údaje získány, a informace,
zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně
profilování.
Mám právo na bezplatné poskytnutí první kopie mých zpracovávaných osobních údajů. Za další
kopie je Správce oprávněn účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním
nákladům.
Právo na opravu nepřesného údaje
Dle čl. 16 GDPR mám právo na opravu mého nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění
neúplného osobního údaje, který se mě týká. V případě obrazového záznamu však není
realizace tohoto práva objektivně možná.
Právo na výmaz osobního údaje
Dle čl. 17 GDPR mám právo na výmaz mého osobního údaje, pokud mé osobní údaje již nejsou
potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesu námitky proti zpracování mých
osobních údajů z důvodu mé konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující
oprávněný důvod pro zpracování mých osobních údajů. Taktéž mám právo na výmaz mého
osobního údaje, pokud jsou mé osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být mé
osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle čl. 18 GDPR mám právo na omezení zpracování mých osobních údajů, tj. zejména právo
na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na
uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budu
popírat přesnost mých osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost
mých osobních údajů ověřit, zpracování mých osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnu-li
výmaz osobních údajů, a budu místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, Správce již
osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale moje osobní údaje
budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud vznesu
námitku proti zpracování mých osobních údajů z důvodu mojí konkrétní situace, a moje osobní
údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí
strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými
oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování mých osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je Správce
oprávněn moje osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s mým souhlasem,
nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné
fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo
některého členského státu.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR mám právo získat od Správce mé osobní údaje, které jsem mu poskytl /
poskytla pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování mých osobních
údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. Správce
však moje osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR mám právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů z důvodů
týkajících se mojí konkrétní situace, pokud by byly mé osobní údaje zpracovány pro účely
oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Podání námitky způsobí, že Správce již nebude
oprávněn mé osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že jeho zájmy (oprávněné důvody
pro zpracování) mají přednost před mými základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování, včetně profilování.
Dle čl. 22 GDPR mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na
automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě mých osobních údajů
poskytovaných Správci však k takovémuto rozhodování nebude docházet.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle čl. 77 GDPR mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, pokud budu mít za to, že v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů
došlo k porušení GDPR.
11. Poučení o uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva jsem oprávněn / oprávněna u Správce uplatnit e-mailem na
adresu [info@fotimproradost.cz] nebo zasláním dopisu na adresu sídla, k rukám jednatele
Správce.

V …………………………… dne ……………………

……………………………………………
podpis

