
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Já, níže podepsaný(á)   

 jméno, příjmení, titul  

nar.  , bytem  

uděluji tímto výslovný souhlas  

I. INFORMACE O SPRÁVCI 
Vězeňské službě České republiky („Vězeňská služba“), se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
IČ: 00212423, jejímž jménem činí právní jednání na základě pověření generálního ředitele  
vrchní rada plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem, telefonní číslo: 487 878 200,  
ID datové schránky: tusd42j, e-mail: e-podatelna@vez.spr.justice.cz. 

dále jen „Správce“, 

aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) zpracovával tyto mé osobní údaje:  

a) Jméno(a), příjmení, rodné příjmení, dřívější příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa místa 
pobytu, jiná kontaktní adresa, ID datové schránky, e-mail, doklad o dosaženém vzdělání, výpis 
z Rejstříku trestů, prohlášení o svéprávnosti, 

 pro účely případných budoucích výběrových řízení, 

b) fotografii(e), 

 za účelem propagace a prezentace činnosti a zájmové činnosti Správce ve smyslu budování 
a rozvíjení jeho dobrého jména (Goodwill) v tištěných i netištěných médiích Vězeňské služby, 

 za účelem lepší identifikace příslušníků a zaměstnanců na pracovišti, 

c) videozáznam(y), 

 za účelem propagace a prezentace činnosti a zájmové činnosti Správce ve smyslu budování 
a rozvíjení jeho dobrého jména (Goodwill) v médiích Vězeňské služby. 

Tento souhlas je udělován:  

a) do odvolání souhlasu, jestliže jsem jako uchazeč nebyl přijat do služebního/pracovního poměru k Vězeňské 
službě, 

b) po dobu trvání služebního poměru příslušníka/pracovního poměru zaměstnance Vězeňské služby nebo 

po stanovenou skartační lhůtu nebo do odvolání souhlasu (dle toho, co nastane dříve) 

II. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Tímto jsem informován(a) a beru na vědomí, že Správce zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě 
tohoto souhlasu a pro uvedený výčet účelů, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není 
dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním anebo 
dotčeny právní důvody zpracování osobních údajů vyplývající z právních předpisů, a to například zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o správě daní a poplatků, zákona o zaměstnannosti, 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o nemocenském pojištění, vyhlášky, kterou se stanoví vnější 
označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České 
republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel. 

Souhlas mohu kdykoli odvolat písemně (zasláním emailu, datové zprávy nebo dopisu na kontaktní adresu 
Správce), a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou 
a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti založené na mnou odvolaném 
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Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel 
smazat osobní údaje, které zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. 

III. ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jsem tímto informován(a), že mé osobní údaje zpracovává přímo Správce se sídlem v České republice, jenž 
rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany výše 
uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů může probíhat v technicky 
i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech anebo v podobě listinné. 

IV. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Tímto jsem informován(a) o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv jsou uvedeny 
na WWW: <http://www.vscr.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju>. 

V. KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE 

Tímto jsem informován(a), že v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se 
zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce prostřednictvím pověřence pro 
ochranu osobních údajů Vězeňské služby České republiky, adresa pro doručování Soudní 1672/1a, 140 67 
Praha 4, ID datové schránky: nzz9tgu, e-mail: gdpr@grvs.justice.cz., WWW: <http://www.vscr.cz/kontakty>. 

VI. KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze 
obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: 
posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>. 

3. 
POUČENÍ 

Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může Správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se 
vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Odvolání souhlasu neznamená 
povinnost Správce veškeré osobní údaje související se subjektem údajů zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se 
děje k určitému účelu, pro který byl souhlas vyjádřen, přičemž Správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné 
účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. 

V  dne    

 

     podpis subjektu údajů  

Tento souhlas se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží subjekt údajů a druhý se ukládá u Správce. 


