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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM FOTOGRAFIE/AUDIOZÁZNAMU/VIDEOZÁZNAMU 

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR) a ve smyslu zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Název akce………………………………………………………………………………… 

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

datum narození:………………………... souhlasím s pořízením ⃰: 

     fotografie,  

    audiozáznamu, 

     videozáznamu 

Dále souhlasím s užitím k následujícím účelům ⃰ ⃰: 

     uveřejnění na nástěnkách/informačních tabulích v nemocnici  

     uveřejnění na webových stránkách nemocnice  

     poskytnutí médiím (za účelem propagace nemocnice) 

     uveřejnění výše uvedených materiálů na sociálních sítích nemocnice  

     poskytnutí výše uvedených materiálů pro lékařské účely/založení do zdravotnické 

dokumentace 

* Zatrhněte vybrané způsoby zpracování/účely, se kterými souhlasíte. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s níže uvedenými informacemi dle čl. 13 Nařízení.  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ)  

dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

Pojmy a zkratky  

Osobní údaje (dále jen OÚ) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor 

Zpracování OÚ = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních 

údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, 

zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí… 

Správce OÚ = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo 

společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů 

Subjekt OÚ = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (osoba, ke které se osobní údaje 

vztahují - v tomto případě jste subjektem údajů Vy) 
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Kontaktní údaje správce osobních údajů 

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 

Dělnická 1132/24 

736 01 Havířov – Město 

Statutární zástupce 

Ing. Norbert Schellong, MPH 

ředitel nemocnice 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů 

Ing. Michaela Formandlová  

e-mail: michaela.formandlova@nsphav.cz 

tel.: 734 683 881 

Účel zpracování osobních údajů 

Prezentace nemocnice na vlastních webových stránkách, na sociálních sítích nemocnice a 

v médiích, popř. pouze pro lékařské účely k založení do zdravotnické dokumentace.  

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Vámi udělený souhlas se zpracováním OÚ. 

Doba uložení OÚ 

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu dvou let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním 

osobních údajů. Po uplynutí této doby dojde k výmazu Vašich osobních údajů, včetně skartace 

tohoto souhlasu.  

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů 

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajících se Vás jako subjektu údajů. 

Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné či špatné údaje, máte právo na jejich opravu.  

 

Máte právo na výmaz osobních údajů jestliže: 

• už OÚ nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů 

• byly osobní údaje zpracovány protiprávně; 

• musí být OÚ vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na správce vztahuje. 

 

 



 
Nemocnice Havířov, p.o. 
Dělnická 1132/24, Havířov 
PSČ 736 01, IČ 00844896 

 
 

 

 
ŘF 19-2018-01-HA Souhlas se zpracováním fotografie, audiozáznamu, videozáznamu 

3/3 

 

Máte právo na omezení zpracování: 

• jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na 

dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte 

ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu); 

• zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen 

omezení jejich použití (obvykle omezení pouze na uložení OÚ); 

• nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků; 

 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.  

 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, v případě, že se domníváte, že zpracováním 

osobních údajů dochází k porušení Nařízení. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 

 

Upozornění Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

 

 

 

 

 

V Havířově dne ………………………            ……………………………………………………….. 

                 Podpis (zákonný zástupce) 

 

 

 


