
 

      VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. 
     se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ   
__________________________________________________________________________  

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 o volném pohybu těchto údajů 

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

 

Dávám svůj souhlas Vysoké škole zdravotnické, o.p.s. (dále jen „VŠZ) k tomu, aby zpracovávala a 

evidovala osobní údaje a citlivé údaje včetně rodného čísla ve smyslu všech ustanovení zákona 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech, v platném znění.  

 

Jsem informován/informována, že VŠZ je povinna zpracovávat osobní údaje, především jméno a 

příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu místa pobytu a u cizince také adresu místa, kde se 

převážně zdržuje a státní občanství (dále jen "Osobní údaje"). Svůj souhlas poskytuji VŠZ pro účely 

vedení povinné dokumentace.  

 

Jsem informován/informována, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po celou dobu mého 

studia na VŠZ, která je Správcem těchto Osobních údajů. Zároveň jsem informován o tom, že tyto 

Osobní údaje bude VŠZ uchovávat, resp. archivovat dle platných právních předpisů pro archivaci i po 

skončení mého studia na VŠZ.  

 

V případě změny v Osobních údajích se zavazuji tyto změny oznámit VŠZ bez zbytečného odkladu.  

 

Svým podpisem také potvrzuji, že souhlasím, aby VŠZ (Správce) zpracovala pořízené fotografie, 

videa i zvukové záznamy za účelem prezentace na webu, marketingu, prezentace na sociálních sítích, 

ve výročních zprávách a jiných informačních materiálech VŠZ.      

 

Jsem také srozuměn/srozuměna se svým právem mít přístup ke svým Osobním údajům dle článku 15 

Nařízení, požadovat jejich opravu dle článku 16 Nařízení, na výmaz Osobních údajů bez zbytečného 

odkladu, pokud jsou dány důvody dle článku 17 Nařízení, na omezení zpracování Osobních údajů v 

případech dle článku 18 Nařízení, na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v článku 

20 Nařízení, odvolat tento souhlas podle článku 7 odst. 3 Nařízení či podat proti Správci Osobních 

údajů stížnost dle článku 77 Nařízení.  

 

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

ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.  

 

 

V Praze dne ............................................... 

 

Jméno, příjmení, studijní skupina:………………………………………………………………………..                                 

   

 

 

PODPIS: …………………………………………………………………………………………………. 


