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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný/á 

 Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………… 

 Datum narození: ………………………………………………………………………………………….. 

 Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………….. 

 

tímto uděluji GOETHE CENTRU Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 

1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČO: 60076658 (dále jen „Správce“ či „Goethe centrum JU“), 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:  

1) Osobní údaje, které budou Správcem zpracovávány: 

Nahrávka zachycující můj přednes, natočená v rámci soutěže Jihočeský knihomol 2020; mé 

jméno a příjmení s uvedením vzdělávací instituce a ročníku, jež navštěvuji.  

 

2) Účel a doba zpracování osobních údajů: 

Zveřejnění videospotu, resp. nahrávky natočené v rámci soutěže Jihočeský knihomol 2020, a 

to na FB stránce Goethe centra JU, kde bude za účelem hodnocení a možnosti hlasování 

v rámci soutěže vytvořena mimořádná událost pod názvem Jihočeský knihomol 2020. 

Doba zveřejnění nahrávky: 20. 6. 2020 od 08.00 do 20.00 hodin. 

 

3) Poučení o právech ke zpracovávaným osobním údajům 

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). 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, stejně jako: 

 o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu na přístup k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 

s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo 

pokud byl souhlas odvolán. 

Beru na vědomí, že pověřence pro ochranu osobních údajů Správce mohu kontaktovat na výše 

uvedené adrese sídla Správce či na e-mailové adrese poverenec@jcu.cz. Bližší informace o právech ve 

vztahu ke zpracování osobních údajů a postup pro uplatnění práv jsou zveřejněny zde: 

https://www.jcu.cz/ochrana-osobnich-udaju 

Bližší informace o podmínkách soutěže jsou dostupné na 

http://www.goethecentrum.cz/cs/novinka/jihocesky-knihomol/ 
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Zásady používání dat společnosti Facebook Ireland Ltd. jsou dostupné zde 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

4) Odvolání souhlasu 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a může být kdykoli zcela nebo 

zčásti odvolán. Odvolání je možné provést: 

 osobně v GOETHE CENTRU JU, Krajinská 2, 370 01 České Budějovice 

 důvěryhodnou formou elektronické komunikace (zde si Správce vyhrazuje právo 

dodatečného ověření totožnosti Subjektu údajů), 

 v listinné podobě na adrese sídla Správce. 

 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas 

vydán, pokud daného účelu nelze dosáhnout jinak. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

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

Prohlašuji, že tento souhlas byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení si 

ponechávám, jedno vyhotovení slouží Správci k prokázání existence tohoto souhlasu. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne ……………………….  ………………………………………………………………. 

         podpis 

 


