Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
………………………………………………………..……………………………………..
Narozen/á
………………………………………………………..……………………………………..
Bytem
………………………………………………………..……………………………………..
(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův
Brod, IČO: 00179230 a Nadačnímu fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici
Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod, IČO: 67440568 (dále jen
„Správce“) souhlas se zpracováním mých fotografií, a to za níže uvedených podmínek:
1. Účelem zpracování osobních údajů je:
Prezentace hiporehabilitačního střediska Pirueta Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
(webové stránky, přednášky, nástěnky, prezentační spoty, atd.).
2. Doba zpracování osobních údajů je:
Dle potřeb hiporehabilitačního střediska
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
dobrovolně.
Zástupce pacienta neschopného platně právně jednat
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………
Vztah k pacientovi (zaškrtnout)
Zákonný zástupce

opatrovník

pečující osoba

V ………………………………… dne …………………………
…………………………………

osoba blízká

podpis Subjektu údajů (zákonného zástupce)
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“), informuje, že:
 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to
za výše uvedených podmínek,
 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování,
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje jsou zveřejněny
na webových stránkách www.plhb.cz nebo Vám je sdělí pracovnice sekretariátu ředitele,
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce
pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným třetím osobám,
 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s Nařízením.

