
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
žadatele o grant – fyzické osoby 

 

Jméno a příjmení: ___________________________ 
Dat. nar.:  ___________________________ 
Bydliště:  ___________________________ 
 ___________________________ 
(dále jen „žadatel“) 
 
tímto uděluje pro případ schválení jeho žádosti o grant společnosti   
 
VAFO PRAHA, s.r.o. 
IČ: 614 99 587 
se sídlem: K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany 
kontaktní údaje v oblasti ochrany osobních údajů: info@grantyvafo.cz 
(dále jen „správce“) 
 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, podobizna, obrazové a 
zvukové záznamy (dále jen „osobní údaje“) za účelem použití těchto osobních údajů v rámci propagace 
správce a jeho činnosti. Souhlas vyslovuje zejména se zveřejněním osobních údajů v propagačních 
materiálech správce, na sociálních sítích a na webu správce. Souhlas uděluje na dobu 5 let. 
 
Správce žadatele v souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje o zpracování jeho osobních údajů: 

1. Právní základ pro zpracování osobních údajů představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
a) a čl. 7 GDPR. Žadatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
Neudělení souhlasu není překážkou podání žádosti o grant a uzavření smlouvy. 

2. Příjemci osobních údajů jsou zejména zaměstnanci správce a zaměstnanci zpracovatele, tj. 
osoby, kterou správce pověřil přípravou určité dílčí činnosti v souvislosti s udělením grantu. 
Příjemci osobních údajů při použití osobních údajů v rámci sítě internet, v materiálech pro 
komunikaci s internetovými i tištěnými médii apod. je veřejnost. Osobní údaje může správce 
předat svému právnímu zástupci, zpřístupnit je externímu auditorovi a v případech 
stanovených zákonem je předat orgánům veřejné moci (např. Policii České republiky).  

3. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě. Elektronické 
dokumenty jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních 
systémech, přičemž správce dbá na důkladné technické, organizační a personální zabezpečení. 
Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou řádně proškolovány a vázány 
povinností mlčenlivosti.  

4. Žadatel bere na vědomí, že v oblasti ochrany osobních údajů má tato práva: 
a. Právo na přístup k osobním údajům: Žadatel má právo získat od správce potvrzení, zda 

jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo 
k nim získat přístup s následujícími informacemi o: 

i. účelech zpracování, 
ii. kategoriích dotčených osobních údajů, 

iii. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 
zpřístupněny, 

iv. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
v. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, 

omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, 
vi. právu podat stížnost u dozorového úřadu. 

Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a 
každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřenou náhradu administrativních 
nákladů. 



b. Právo na opravu: Žadatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu 
opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování 
má žadatel právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

c. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Žadatel má právo na to, aby správce bez 
zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se žadatele týkají, a správce má 
povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto 
důvodů: 

i. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 
jinak zpracovány, 

ii. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
iii. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože 
zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje 
zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce 
vztahuje, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického 
výzkumu či pro statistické účely nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků. 

d. Právo na omezení zpracování. Žadatel má právo na to, aby správce omezil zpracování, 
pokud: 

i. Žadatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, 

ii. zpracování je protiprávní a žadatel údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá 
místo toho omezení jejich použití, 

iii. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

e. Právo na přenositelnost údajů: Žadatel má právo, aby správce předal osobní údaje 
žadatele zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého 
práva na přenositelnost údajů má žadatel právo na to, aby osobní údaje byly předány 
přímo jedním správce správci druhému, je-li to technicky možné. 

f. Automatizované rozhodování včetně profilování správce nevyužívá. 
g. Právo podat stížnost: Žadatel může ohledně činnosti správce podat stížnost, a to 

prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu. Ze 
stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě 
nebo je-li to nutné k vyřízení, vyzve správce žadatele k doplnění ve stanovené lhůtě. 
Nebude-li stížnost doplněna, nebude možno ji vyřídit. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 
dnů ode dne doručení stížnosti nebo jejího doplnění. Subjekt údajů má rovněž právo 
podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

h. Právo odvolat souhlas: Žadatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. 

Svým podpisem žadatel stvrzuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních 
údajů, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány zcela 
dobrovolně. 
 
V _____________ dne _____________ 
 

 _____________________ 

          podpis žadatele  


