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Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Obchodní akademii, Plzeň, 

nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň 

Já níže podepsaný/á žák/kyně 

Jméno …………………………………  Příjmení …..………………………………………… 

Datum narození ……………………  Bydliště  ……………………………………………… 

E-mail* …………………………..…………… Telefon* …………………………………………………………… 

Škola …………………………………………………………………………………………………………………………. 

* nepovinný údaj 

(dále jen: Subjekt údajů) 

uděluji tímto pro Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, 

301 00 Plzeň, IČ 49778161 (dále jen „Správce”) 

SOUHLAS 

se zpracováním a uchováním mých osobních údajů (včetně zvláštní kategorie), 

a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou evidovány a zpracovávány: 

 Jméno a příjmení 

 Ročník narození 

 Ročník studia 

 Škola 

2. Účelem zpracovávání a uchovávání osobních údajů na základě tohoto 

souhlasu je: 

Organizace krajského kola soutěže Mistrovství republiky v grafických předmě-

tech, uveřejnění výsledkových listin Mistrovství republiky v grafických předmětech 

na webových stránkách Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, 

301 00 Plzeň, na webových stránkách Národního pedagogického institutu ČR, 

jejich použití pro program MŠMT Excelence a jejich uchování v elektronické 

podobě do konce školního roku 2020/2021. 

3. Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů 

Doba uchovávání na základě tohoto souhlasu je do konce školního roku 

2020/2021 nebo do odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů. 

Po odvolání souhlasu Subjektem údajů nebude nadále poskytovat Správce plnění 

uvedené agendy. Osobní údaje Subjektu údajů budou skartovány Správcem 

v souladu s právními povinnostmi. 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 
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 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 

Praha 1) – pro program Excelence. 

 Národní pedagogický institut ČR (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10; 

IČ: 45768455) – pro sestavení celorepublikového pořadí a uveřejnění na 

webových stránkách. 

 OA a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 

757 01 Valašské Meziříčí  – pro přípravu republikového kola soutěže. 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování, 

uchovávání a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje 

jsou pravdivé a přesné a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

V …………………………………..dne …………………………………. 

……………………………………………………………… 

Podpis Subjektu údajů  

(nebo jeho zákonného zástupce, v případě, že Subjekt údajů nedosáhl věku 18 let) 

* Poučení Subjektu údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení 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 

(dále jen „Nařízení“) informuje, že: 

Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu Subjektu, a to 

za výše uvedených podmínek: 

 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům 

týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich 

zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i práva na 

přenositelnost údajů. 

 Udělený souhlas lze Subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu Správce. 

Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který byl souhlas se zpracováním 

osobních údajů udělen. Písemné odvolání souhlasu musí umožňovat Správci 

jednoznačně a prokazatelně identifikovat Subjekt, který souhlas odvolává. 

 Správce se zavazuje, že osobní údaje použije výlučně v souladu s uvedeným 

účelem. 

 Subjekt údajů má právo se obrátit v případě porušení povinností Správce na 

Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zjištění opatření k nápravě. 

Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, 

tel. pevná linka: 420 234 665 111 (ústředna). 


