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 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU 

a 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016                 

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

 

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zákonný zástupce:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození:   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého bydliště:   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tímto uděluji Miloši Bolinovi, IČO 00979876, sídlem Školní 124, Příbram VIII, 261 01 (dále jen 

„Autoškola Bolina“), souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů. 

Tento souhlas je udělován pro zpracování těchto kategorií osobních údajů: 

- jméno a příjmení 

- rodné číslo 

- datum narození 

- adresa trvalého bydliště 

- u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství 

- č. dokladu totožnosti  

(dále jen „osobní údaje“). 

 Veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení evidence žadatelů o řidičské oprávnění a 

s tím souvisejících činností. Osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let ode dne ukončení výuky a 

výcviku. Po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje vymazány. Osobní údaje budou rovněž 

vymazány v případě odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Beru na vědomí, že Autoškola Bolina předává osobní údaje Městskému úřadu v Příbrami za účelem 

zpracování žádosti o přijetí k výuce a výcviku. 
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Jsem srozuměn/a se svým právem: 

- mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, 

- požadovat opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, 

- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 

Nařízení, 

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

- na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

- odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, a 

- podat proti Autoškola Bolina stížnost podle čl. 7 Nařízení. 

Beru na vědomí, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů může být 

omezena možnost zúčastnit se výuky a výcviku. 

Vedle zákonného důvodu zpracování osobních údajů souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) 

Nařízení zpracovala Autoškola Bolina moje 

- fotografie 

- videa 

- zvukové záznamy 

za účelem 

- marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 

- prezentace na webu, 

- prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.). 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 

stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

 

 

V ……………………………………………  dne ……………………………… 

 

 

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

                  podpis (zákonný zástupce) 


