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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svým podpisem níže potvrzuji, že: 
(poznámka: nehodící se škrtněte) 

1. poskytuji České jaderné asociaci, z.s., IČO: 071 78 929, se sídlem Ovocný trh 572/11, 
110 00 Praha (dále jen „Asociace“) své osobní údaje v níže uvedeném rozsahu pro evidenci 
členské základny a souhlasím s jejich zpracováním za níže uvedených podmínek. 

Titul před jménem  

Jméno  

Příjmení  

Titul za jménem  

Bydliště  

Datum narození  

Telefon  

E-mail  

Zaměstnání/Působiště  

Praxe v energetickém 
odvětví od roku  

 
 

2. souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly uveřejněny na webové presentaci Asociace 
v následujícím rozsahu: 

☐  Jméno, Příjmení, Tituly před a za 
jménem 

☐  Email 

☐  Zaměstnání/působiště  

☐  Praxe v energetickém odvětví 

☐  Fotografie, přičemž za tímto účelem 
poskytnu Asociaci odpovídající soubor 
v obvyklém formátu (např. *.BMP, 
*.JPG, *.PNG) 

☐  Text k mé osobě 
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Text k mé osobě (doslovné znění krátkého textu např. s předchozími zkušenostmi) 
 

 

 
3. jsem si vědom toho, že Asociaci mohu poskytnout pouze takové autorská díla, ke kterým 
disponuji odpovídajícími právy pro umožnění jejich zveřejnění na webové presentaci Asociace. 
4. beru na vědomí následující poučení: 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Asociace. Kontaktní údaje Asociace jsou Ovocný 
trh 572/11, 110 00 Praha, e-mail: info@ceskajadernaasociace.cz 

Asociace nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Asociace zpracovává osobní údaje, které ji byly poskytnuty. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů je odvozen zejména od souhlasu subjektu údajů 
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jakož i od plnění právních povinností Asociace dle čl. 6 odst. 
1 písm. c) GDPR. 

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění činnosti Asociace, evidence členské základny, 
mimo jiné její presentace jakož i presentace jejich členů, dodržování platných právních norem, 
ochrana práv a právem chráněných zájmů Asociace jako je uplatňování právních nároků a 
zajištění bezpečnosti a optimalizace. Asociace hodlá poskytovat osobní údaje třetím osobám 
jen za účelem výše uvedeného. 

Ze strany Asociace nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
GDPR a Asociace nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země. 

Asociace uchovává údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, 
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, po dobu nezbytnou pro ochranu 
životně důležitých zájmů Asociace, po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Po 
uplynutí doby uchovávání osobních údajů Asociace osobní údaje vymaže. 

Mezi práva subjektů osobních údajů patří právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 
GDPR; právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle 
čl. 18 GDPR; právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; právo vznést námitku proti 
zpracování dle čl. 21 GDPR; právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo odvolat 
souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Asociace; právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo 
porušeno právo na ochranu osobních údajů 

Asociace prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
zabezpečení osobních údajů. Asociace prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze 
jí pověřené osoby. 

V _____________________ dne _________________      Podpis _____________________ 


