
     

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Absolvent (subjekt údajů): 
 

jméno  

datum narození  

bydliště  

 
Správce osobních údajů:  
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, IČ: 00216208, se sídlem Ruská 87, 100 00 Praha 10 (dále jen 
„univerzita“ a „fakulta“). 
 
Pověřenec univerzity pro ochranu osobních údajů: 
Mgr. Jan Jindra  
gdpr@cuni.cz, telefon: +420 224 491 740 
 
Prohlášení absolventa o souhlasu se zpracováním osobních údajů: 
1. Univerzitě dávám výslovný souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů:  

jméno a příjmení, vč. rodného příjmení a titulů, 
 

2. Souhlasím, aby univerzita výše uvedené osobní údaje zpracovávala pro tyto účely: 
uvedení jména a příjmení, vč. rodného příjmení v materiálech k promoci. 
 

 
3. Souhlasím, aby univerzita zpracovávala výše vyjmenované osobní údaje pomocí digitálních 

technologií (elektronicky) i manuálně, tedy automatizovaně i neautomatizovaně. 
 

4. Souhlasím, aby univerzita osobní údaje užívala k výše uvedeným účelům a uchovávala je po dobu 
trvání výše uvedených účelů, nejdéle 10 let. 

 
5. Jsem si vědom(a), že mé osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu 

a nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování. 
 
6. Jsem si vědom(a), že právním základem zpracování osobních údajů je tento souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 
 

7. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním 
(odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným 
prohlášením vůči univerzitě, doručeným do sídla univerzity. Pokud souhlas odvolám, mohu 
požadovat, aby univerzita osobní údaje vymazala. 

 
8. Jsem si vědom(a) svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po univerzitě požadovat 

informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích 
osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Univerzita je povinna na 
mou žádost poskytnout veškeré zpracovávané osobní údaje o mé osobě. 
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9. Jsem si vědom(a) svého práva na opravu nepřesných osobních údajů, případně na doplnění 
neúplných osobních údajů. Jsem si vědom(a) též svého práva na výmaz osobních údajů, svědčí-li 
pro to některý z důvodů uvedených v příslušných právních předpisech. Dále jsem si vědom(a) 
svého práva požadovat, v případech stanovených příslušnými právními předpisy, aby univerzita 
omezila zpracování mých osobních údajů. 

 
10. Jsem si vědom(a) svého práva požadovat, aby mi univerzita poskytla ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány a případně tyto 
předala jinému správci, kterého určím. 

 
11. Jsem si vědom(a) svého práva, v případě podezření na nezákonný postup univerzity při zpracování 

osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
12. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle 

a uděluji jej dobrovolně a bezplatně. 
 

 
 
 
 
 

V Praze dne ______________          ________________________ 
Podpis 


