Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správci osobních údajů (dále jen „společnost ŠKODA
AUTO“),
svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu fotografie / video
Za účelem:

Souhlas udělen po dobu:

Souhlasím

Nesouhlasím

Prezentace zahraničních výjezdů a stáží

Tvoje osobní údaje pro
tento účel zpracováváme
5 let od ukončení výjezdu,
tvůj souhlas následně
archivujeme dalších 5 let.





Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo
písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o
přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

V

dne:

Jméno a příjmení žáka:

Podpis žáka

Jméno a příjmení
zákonného zástupce:

Podpis zákonného zástupce
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Jak pracujeme s informacemi o tobě?
Tímto dokumentem ti jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá
Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332,
(dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a tvých právech souvisejících s
daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Vzdělávání žáků a související aktivity
Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Prezentace zahraničních výjezdů a stáží
Co s informacemi děláme?
Pokud nám k tomu dáš souhlas, použijeme fotografie, na kterých se nacházíš, do prezentací již proběhlých zahraničních
výjezdů žáků a abychom mohli propagovat jednotlivá místa zahraničních výjezdů a partnerských společností. Prezentace
budeme ukazovat na dnech otevřených dveří a při školních propagačních akcích, na kterých chceme zaujmout potenciální
zájemce a výjezd.
Proč to můžeme dělat?
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi nám udělil(a). Pokud jsi nám svůj souhlas
neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Tvoje osobní údaje zpracovávat.
S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Fotografie / video
Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od ukončení výjezdu, tvůj souhlas následně archivujeme dalších 5 let.
Kdo od nás informace o tobě získá?
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky
a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.
Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se Tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.
Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.
Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo
statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních
záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.
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Jaká máš práva?
V rámci zpracování osobních údajů máš následující práva:

Přístup ke zpracovávaným
osobním údajům.

Odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či
nesprávných údajů případně
doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů
v případě zániku účelu nebo
neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci
zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve
strukturovaném a strojově
čitelném formátu pro sebe,
nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti
zpracování osobních údajů,
pokud se domníváš, že
zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem
automatizovaného
rozhodování.

Jak můžeš uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžeš využít následující kontakty:

Osobně:

Telefonicky na tel. čísle:

E-mailem na adrese:

V kanceláři ochrany osobních údajů (DP Office)

+420 326 8 11817

internalDPO@skoda-auto.cz

GO – Governance, Risk & Compliance
V souvislosti s uplatněním tvých práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžeš kontaktovat
pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíš se způsobem, jakým tvoje osobní údaje
zpracováváme, můžeš k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence
pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat
stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/
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