
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

Uděluji tímto v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 (dále 
jen „GDPR“) svobodný a informovaný SOUHLAS společnosti:   
 

OSTROJ a.s., IČO 45193681, se sídlem Těšínská 1586/66, 746 41  Opava-Předměstí 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 349 

dále jen („Správce“) 
 
aby zpracovával mé osobní údaje:  
- jméno a příjmení a emailová adresa, které jsem Správci v rámci registrace na Den otevřených 

dveří dne 12. října 2019 poskytl na www.ostroj.cz.   
 
Účel zpracování osobních údaj ů 

Souhlas uděluji výhradně ke zpracování osobních údajů za účelem rezervace času na Den 
otevřených dveří dne 12. října 2019.   
 
Doba zpracování osobních údaj ů 

Tento souhlas je udělován od získání osobních údajů do 18. října 2019, nebo do odvolání 
souhlasu. Nejpozději po uplynutí doby zpracování Správce údaje vymaže.   
 
 
Další důležité informace o zpracování osobních údaj ů 
 

 ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 
Tímto jsem informován a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené 
osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli ODVOLAT . Odvoláním tohoto souhlasu 
však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho 
odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně, resp. zasláním e-mailu na adresu: dod@ostroj.cz. 
V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti a osobní údaje vymaže.  
 

 ZPRACOVATELÉ A P ŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJ Ů, PŘEDÁVÁNÍ DO T ŘETÍCH ZEMÍ 
 

Zpracování mých osobních údajů bude prováděno výhradně Správcem a osobní údaje nebudou 
předávány další osobě.  
 

 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 Správce poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení 
ochrany mých osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude probíhat v technicky i fyzicky 
zabezpečených elektronických informačních systémech. Přístup k osobním údajům budou mít 
pouze oprávněné osoby, poučené o zacházení s osobními údaji.  

 
 

 INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKT Ů ÚDAJŮ 
 

Tímto jsem informován o svých právech v souladu s GDPR, zejména o právu požadovat od Správce 
přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů, o právu na jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Tato práva mohu uplatnit kdykoliv na 
kontaktní adrese Správce: viz. níže.  
 
 



Kontaktní adresa Správce  
V případě jakýchkoliv žádostí, stížností nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých 
osobních údajů, se mohu obrátit na jednu z níže uvedených kontaktních adres Správce:  
e-mail: gdpr@ostroj.cz 
adresa: OSTROJ a.s., odbor Lidské zdroje, Těšínská 1586/66, 746 41  Opava-Předměstí. 
 
 
Kontaktní údaje dozorového ú řadu  
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních 
údajů se rovněž mohu obrátit se stížností na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, 
www.uoou.cz. 
 
 
 


