Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: ................................................... Datum narození: ....................................................
Bydliště: .....................................................................................................................................................
Kontaktní údaje (e-mail, telefon, identifikace datové schránky (IDS)): .....................................................
....................................................................................................................................................................
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním kontaktních údajů v rozsahu e-mail, telefon,
IDS správcem:
Název: Ministerstvo životního prostředí
IČO: 00164801
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(dále jen „Správce“) za účelem:
• zveřejnění v informačním systému právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo osvědčení
o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, na internetových stránkách Správce.
Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně
osobních údajů mám právo:
• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje Správce (odbor ochrany ovzduší),
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod
jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně
souvisejícího profilování,
• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V ......................................... dne ................................
.........................................
Podpis

