
 

Souhlas se zpracováním údajů žadatele  

                         I. 
      Účel vydání souhlasu  

Účelem vydání tohoto souhlasu je přijmout a provést vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních 
údajů v souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 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). 
Tento souhlas je vydáván z důvodů komunikace s žáky a řidiči při plánování jízd, kurzů, školení a následné notifikace.  

II.  
Výklad pojmů- poučení 

Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí: 
1. GDPR - nařízení EU č. 2016/679 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), tzv. GDPR (angl. 
General Data Protection Regulation).  

2. osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na 
určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 
fyzické osoby.  

3. citlivý údaj – údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém 
přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním 
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.  

4. Dle článku 6, odst. 1, písmeno c) Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právních povinnosti členského státu EU (zákon 
247/2000Sb. ve znění p.p.) 
Nelze proto aplikovat právo na výmaz, či právo být zapomenut 

5. Dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob musí být k ostatním citlivým údajů vysloven souhlas a v těchto 
případech lze aplikovat právo na výmaz, či právo být zapomenut. 
 

 
                 Toto poučení jsem si řádně přečetl, rozumím všem jeho částem a podepisuji jej svobodně a vědomě, bez 

jakéhokoliv nátlaku či pod vlivem omamných látek nebo medikamentů, které by mohly ovlivnit mou mysl, vůli a úsudek a proto: 

uděluji výslovný souhlas ke zpracování těchto údajů: 

                   telefonní číslo, IP adresa, e-mail a fotografie, popř. videonahrávka mé osoby 
v průběhu výuky a výcviku v autoškole Petr Čavojský.   

Dále se zavazuji, že nebudu uplatňovat právo na výmaz, či právo být zapomenut po dobu nejméně pěti let. 

 

V Příbrami dne:                                                      v(e)                hodin. 
 

                     Jméno a příjmení:  
 

                                         nar.:   
 

……………………………………. 
podpis žadatele 

 

…………………………………… 
jméno a podpis zákonného 

zástupce * 

 

    * V případě, že žadatel o řidičské oprávnění nedovršil věku 18 let i jméno, příjmení a podpis 
zákonného zástupce. 

 


