
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů e-mail 

 

Já, níže podepsaný/á, ……………………………………………………………. 

 

uděluji souhlas 

 

Západočeské univerzitě v Plzni, IČ: 49777513, sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 

(dále jen „správce“) 

 

se zpracováním mého osobního údaje - e-mailu ……………………….  

 

Souhlas je poskytnut za účelem:  

uveřejnění e-mailu u označení autora abstraktu ve sborníku a časopise z  Mezinárodní studentské 

konference budoucích učitelů Olympiáda techniky Plzeň pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni. 

 

Souhlasím se zpracováním osobního údaje po dobu: 

Po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování nebo po dobu trvání souhlasu. 

Podmínky zpracování 

Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účelem a příslušnou 

legislativou, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním 

řízení. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Práva subjektu osobních údajů 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo: na informace, na přístup k 

osobním údajům, na opravu či doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, 

právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s 

právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, právo odvolat souhlas se zpracováním. 

Subjekt údajů musí brát v potaz, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který 

byl tento souhlas vydán. 

Uvedená práva lze uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeské univerzity v Plzni Univerzitní 

2732/8, Plzeň, 301 00. V případě dotazů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů na ZČU se 

lze obrátit také na Pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU Mgr. Ilonu Oplovou, e-mail: 

gdpr@service.zcu.cz, tel.: 377 631 013. 

V případě neúspěšnosti podnětu či stížnosti pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů podané 

na ZČU se lze obrátit na dozorový orgán, což je Úřad na ochranu osobních údajů sídlící na adrese 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). 

 

V ……………… dne .................. 

 

 

....................................... 
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