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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

(podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – obecné nařízení 

k ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) 

Souhlas je udělován správci osobních údajů – Muzeum/Galerie, doručovací adresa: XY, IČ: XY (dále jen 

„Muzeum/Galerie“). 

1. Spolupracovník/spolupracovnice Muzea/Galerie: 

Jméno, příjmení: 
 

XY 

Datum narození:  XY 

Trvale bytem:  XY 

 

2. Já níže podepsaný/á spolupracovník/spolupracovnice Muzea/Galerie svým podpisem uděluji v souladu 

s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení souhlas se shromážděním a zpracováním mých níže uvedených 

osobních údajů pro tyto účely:  

a) Shromáždění a zpracování mých osobních údajů za účelem dokumentárního filmu o obraně 

Českého pohraničí v roce 1938 – jméno, příjmení, datum narození, fotografie, filmové záznamy, 

b) shromáždění a zpracování mých osobních údajů za účelem vydání bibliografie o mé osobě – jméno 

příjmení, datum narození, fotografie,  

c) ……………………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………………………………………………….. 

Vysvětlivka: Účel musí být vždy přesně specifikován nesmí být všeobecný a k němu se musí přiřadit    

shromážděné a zpracované osobní údaje. 

3. Spolupracovník tímto neuděluje souhlas pro shora uvedené účely zpracování a osobní údaje: 

(Spolupracovník může vyplnit příslušné číslo odstavce a vypsat písmeno, případně slovy příslušný 

osobní údaj nebo identifikovat skupinu údajů čísly odstavců a písmeny, čímž spolupracovník omezí 

rozsah tohoto souhlasu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Není-li pole v odstavci 3 vyplněno či uvedeno jinak, spolupracovník uděluje souhlas pro celý rozsah 

zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Spolupracovník může 

poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl udělen. 

Důvěryhodnou formou elektronické komunikace (datová schránka, elektronický podpis) či písemně v 

ověřené listinné podobě nebo osobně u ředitele/kurátora Muzea/Galerie. Spolupracovník dále výslovně 

prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně.  Poskytnutý souhlas je platný od 

okamžiku jeho udělení/podpisu. Muzeum/Galerie rozsah zpracovávaných údajů omezí na nezbytně 

nutnou míru s ohledem na účely zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení 

Muzeu/Galerii. Kontaktní údaje jsou:  

− Datová schránka: XY 
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− Elektronický podpis: XY 

− Listinná korespondence: XY 

− Osobní forma: XY 

 

4. Příjemci osobních údajů  

Muzeum/Galerie, Česká televize, nakladatelství Lidové noviny… 

 

5. Způsob zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě a pomocí výpočetní techniky, a to 

výhradně vlastními spolupracovníky správce, kteří se Muzeu/Galerii písemně zavázali v souladu 

s Nařízením, k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

 

6. Účel a doba zpracování 

Spolupracovník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro všechny účely uvedené v bodě č. 2, 

vyjma účely uvedené v bodě č. 3, a to po dobu trvání XY. Osobní údaje, jak v elektronické, tak manuální 

podobě zpracování budou zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány. 

 

7. Informace o zpracování osobních údajů a právech spolupracovníka 

Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuté dobrovolně. Máte 

právo svůj poskytnutý výslovný souhlas kdykoli vcelku či z části odvolat. Vezměte, prosím, na vědomí, 

že dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu je 

zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým 

osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů, právo na přenos 

osobních údajů daných na základě tohoto souhlasu. V případě pochybností o dodržování povinnosti 

souvisejících se zpracováním osobních údaje se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. Váš souhlas není povinný, ale odmítnutí souhlasu může mít za následek, že Vás správce 

osobních údajů nebude moci jakýmkoli způsobem kontaktovat, ať ve Vašem vlastním zájmu nebo při 

řešení neodkladných pracovních záležitostí či zajištění vědeckého a historického výzkumu, popř. 

archivace.  

Kontakt na našeho pověřence ochrany osobních údajů je umístěn na XY /záložka GDPR. 

 

Prohlašuji, že jsem výše uvedenému souhlasu porozuměl, že jsem si vědom veškerých práv 

a povinností, které na základě tohoto souhlasu vzniknou mně i správci osobních údajů a že udělení výše 

uvedeného souhlasu představuje mou pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojuji svůj 

vlastnoruční podpis. 

V ……………………  dne:……………………               

 

……………………………………………………………. 

                   podpis spolupracovníka 


