
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (VZOR) 

Zpracováno podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

Tímto  u d ě l u j i  Agentuře pro podnikání a inovace, se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, 

IČO: 05108861, zapsané v registru osob pro orgány veřejné moci (dále jen „Správce“)                                  

s o u h l a s   s e   z p r a c o v á n í m   mých osobních údajů, a to v rozsahu: 

(Možnosti - vybrat jen požadované)                                                                                                                                                                                                      

a) jméno a příjmení,  

b) bydliště,  

c) datum narození,  

d) IČ, DIČ,  

e) e-mailová adresa, datová schránka, telefonní číslo,  

f) průkazová fotografie  

g) případně jiné osobní údaje (neuvedené pod a) – f), které se vždy musí pro udělený 

souhlas blíže specifikovat, tzn. konkrétně pojmenovat                                                                                                                                                                                                                                                      

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:  

Například: 

- mé účasti na xxx školení, pořádané Správcem 

- využití v rámci xxx akcí Správce 

- xxx 

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných právních 

předpisech, Spisovém a Skartačním řádu Správce atp.  

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat tito zpracovatelé: 

Například: 

- poskytovatel softwaru, 

- případně další poskytovatelé zpravodajských softwarů, služeb a aplikací. 

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou Správcem zpracovány 

v automatizované elektronické formě nebo manuálně ze strany Správce nebo jím pověřených 

zaměstnanců. 

Jako poskytovatel osobních údajů má Subjekt údajů právo kdykoliv požádat Správce o jejich 

vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na e-mail poverenec@mpo.cz.  

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 

údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány 

dobrovolně. 
 

V ……………………. dne …………………… 

 
…………………….……. 
podpis Subjektu údajů 


