Příloha G/1 (žadatel)

Podnikající fyzická osoba

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
jméno, příjmení …….…………..………………….………………………………………..…
narozen/a (den, měsíc, rok) ………………………………………………………………..….
jako fyzická osoba vykonávající funkci žadatele
dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu tituly před a za
jménem, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností,
kontaktní adresa, webová adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem vedení
evidence autorizovaných osob a uvedení údajů v Národní soustavě kvalifikací v souladu
s postupy stanovenými v § 15 zákona č. 179/2006 Sb. Pro osobní údaj typu webová adresa
dávám výslovný souhlas k jeho zpracování také za účelem uplatnění možnosti zveřejnit
termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 14 odst. 3
zákona č. 179/2006 Sb. prostřednictvím dané webové adresy. Souhlasím, aby tituly před a za
jménem, datum narození, adresa místa trvalého pobytu byly použity jako součást
identifikačních údajů, jimiž jsem označován/a, tituly příp. samostatně ve formě oslovení mé
osoby. Dále dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu adresa
pro doručování písemností, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování
autorizujícím orgánem během vedení správního řízení přispívající k urychlení vyřízení žádosti
o prodloužení platnosti autorizace.
Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je
autorizující orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023. Subjekt údajů se může
obracet na autorizující orgán z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů
má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto
projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním. Autorizující orgán je možné kontaktovat na adrese Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, e-mailem na adrese
posta@mpsv.cz, datovou zprávou do datové schránky sc9aavg. Kontaktní údaje jmenovaného
pověřence pro ochranu osobních údajů, viz webové stránky Ministerstva práce a sociálních
věcí na adrese www.mpsv.cz.
V případě účelu spočívajícím v uvedení údajů v Národní soustavě kvalifikací v souladu
s postupy stanovenými v § 15 zákona č. 179/2006 Sb. je zpracovatelem výše vymezených
osobních údajů státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, kterou je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, IČ: 00022179. Správce je možné kontaktovat
na adrese Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař, e-mailem na adrese
sekretariat@nuv.cz, datovou zprávou do datové schránky tndzx7x. Kontaktní údaje
jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, viz webové stránky Národního ústavu

pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků na adrese www.nuv.cz.
Autorizující orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce osobních údajů
a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků jako zpracovatel osobních údajů zpracovávají další osobní údaje,
než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože
to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy,
na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech
stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.

V ………………………………….…….

Dne …………………………….………….

Podpis ……….……………………………………………………………………………...….

