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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
 

Správce údajů: 

 

Agentura pro podnikání a inovace 

(dále jen „API“) 

Sídlo: Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 

IČO: 051 08 861 

Tel.: 296 342 444 

E-mail: info@agentura-api.org 

Web: www.agentura-api.org 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová 

Tel.: 224 851 111 

E-mail: poverenec@mpo.cz 

 

Udělujete souhlas se zpracováním (platí zaškrtnuté):  

a) jména a příjmení, titulu 

b) bydliště 

c) data narození 

d) IČ, DIČ 

e) e-mailové adresy, datové schránky, telefonního čísla 

f) průkazové fotografie 

g) případně jiných osobních údajů (neuvedených pod a) – f), které se vždy musí pro udělený souhlas 

blíže specifikovat, tzn. konkrétně pojmenovat 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kde a za jakým účelem se bude zpracování osobních údajů dít: (zpracovat podle dále uvedeného vzoru) 

• Osobní údaje ve formě …………………… budou zpracovávány za účelem ………………………………………….. 

• Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.  Na základě těchto údajů nebudou 

činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. 

•  Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání služebního/pracovního poměru u API. 

   

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (zaškrtnuté platí) 
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Proč potřebujeme Váš souhlas?  

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování osobních údajů provádět v souladu s platnými zákony. 

Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.   

 

Co jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, 

koho se tyto informace týkají. 

 

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?  

Souhlas se zpracováním výše v textu vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem API.  

 

Můžete souhlas odvolat?  

Ano. Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů v době před tímto odvoláním. 

 

Právo na přístup k osobním údajům: 

Máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu, doplnění, výmaz, přenositelnost těchto údajů, 

jakož i na další práva Subjektů údajů stanovená kapitolou III Obecného nařízení (GDPR). 

 

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů? 

Označené osobní údaje nebudou předány žádné další straně a budou zpracovávány pouze pro výše citované 

účely. 

 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?  

Ano. API zavedla všechny obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti i další opatření 

nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. 

Vyžadujeme také po zaměstnancích API, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních 

povinností. 

 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?  

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

IČO: 70837627 

Tel.: + 420 234 665 111 
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Projev vůle  

Já, níže podepsaný(á) ……..…………………………………………………, nar. ……………….……………………… bytem 

……………………….…………………..……, evidenční číslo státního zaměstnance: ……………………….…………., prohlašuji, 

že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým 

podpisem jednoznačně uděluji souhlas API ke zpracování shora vymezených osobních údajů za výše 

uvedených podmínek. 

 

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i Subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.   

 

 

 

 

V………………………, dne…………………….     …………………………….……………….. 

                Podpis  

            Subjektu údajů 

 

 
 

 
 


