POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a
doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“)
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním
Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též
seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné do 25. května 2018.
Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele,
popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních
údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude
vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích,
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného
zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě
tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých
práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za
poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo
Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat
Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo
Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje
žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní
závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dle 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) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako
„General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním
Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.
Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května
2018.

