Evidenční číslo žadatele: ……………………………

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uděluji tímto výslovný souhlas podnikající fyzické osobě Romana Poljanská, se sídlem
Loza 102, IČO: 05131774, e-mail: autoskola-loza@seznam.cz (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu Obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů a Směrnicí Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
v platném znění (dále jen „vyhláška č. 167/2002 Sb.“), zpracovávala mnou poskytnuté osobní
údaje (dále jen „údaje“) a to v rozsahu identifikačních údajů (jméno a příjmení, datum a místo
narození, rodné číslo, státní občanství, adresa bydliště, doklad totožnosti, číslo řidičského
průkazu, telefonní číslo, email,).
2. Údaje žadatele poskytnuté v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 167/2002 Sb., je Správce
oprávněn a současně povinen zpracovávat za účelem vedení příslušné evidence uchazečů
v autoškole. Údaje budou Správcem evidovány po dobu 5 let.
3. Výslovně udělený souhlas s poskytnutím a zpracováním údajů dle bodu 1. je žadatel oprávněn
vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce
uvedenou v bodě 1.
4. Žadatel bere na vědomí a souhlasí, že údajejím poskytnuté je oprávněn zpracovávat Správce a
výlučně pro potřeby Správce rovněž další, níže uvedení zpracovatelé:
- Autoškola Romana Poljanská (IČO:05131774)
- Autoškola Irena Hnátová s. r. o. (IČO: 05170818)
- Poskytovatel softwaru Pohoda
5. Pro potřeby zajištění ochrany osobních údajů bere žadatel na vědomí níže uvedená oprávnění:
- vzít výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
- požadovat po Správci informaci o rozsahu zpracovávaných osobních údajů,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, vyžádat si u Správce
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz poskytnutých osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů, obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Pokud by Poskytovatel chtěl užít osobní údaje žadatele nad rámec těchto účelů, je Správce
oprávněn osobní údaje užít pouze na základě písemného souhlasu Žadatele.

V Loze dne……….

……………………………………
jméno a příjmení žadatele1

1

………………………………………
podpis

Jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce (Pokud je žadatel mladší 18 let)

