
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

a užitím záznamů osobní povahy 
 

Já,                          bytem                      ,dat. nar..               ,  

zastoupen              ,bytem                      ,dat. nar.                (matka/otec – zákonný zástupce) 

 

v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto 

uděluji společnosti Albert Česká republika, s.r.o., s registrovaným sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 

158 00 Praha 5, IČO: 44012373 (dále jen „Společnost“) a Nadačnímu fondu ALBERT, s registrovaným 

sídlem Radlická 520/117, Jinonice, Praha 5, IČO: 28967496 (dále jen „Nadační fond“) souhlas se 

zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: 

 fotografický, video a audio záznam pořízený pro níže uvedený účel; 

 jméno a příjmení;  

 název školy/organizace. 

 

a to pro:  

marketingové účely Společnosti související s propagací projektu Nadačního fondu Albert - 

Zdravá 5 vůči jejím stávajícím či potencionálním zákazníkům. Marketingovými účely se rozumí 

zejména: 

- venkovní a vnitřní reklama – plakáty, letáky, magazíny; 

- zasílání obchodních sdělení online i offline způsobem, včetně zasílání newsletterů a Albert 

magazínu; 

- televizní a rádiové reklamy; 

- reklama prováděná na sociálních sítích; 

- propagace v rámci public relations. 

 

Výše uvedené osobní údaje budou Společností pro uvedený účel zpracovávány po dobu 5 let od udělení 

souhlasu.  

Jsem si vědom toho, že souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům 

mohu kdykoli odvolat na adrese sídla Společnosti, nebo na e-mailové adrese Společnosti 

ochranaudaju@albert.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 

souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Beru na vědomí, že mám právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, 

aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i 

právo na přenositelnost uvedených osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. 

Byl jsem Společností informován, že osobní údaje nebudou při zpracování k uvedeným účelům 

předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 

obecného nařízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické 

podobě či manuálně v písemné podobě. 

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále uděluji souhlas 

s použitím, zpracováním a šířením obrazových a zvukových záznamů mé osoby, podobizny a dalších 

projevů mé osobní povahy pořízených v souvislosti se smlouvou uzavřenou se Společností, jejímž 

předmětem je pořízení fotografických, video a audio záznamů mé osoby za účelem jejich užití při 

marketingových aktivitách Společnosti vůči jejím stávajícím či potencionálním zákazníkům, a to po dobu 

5 let od udělení tohoto souhlasu.    

 

V __________ dne ____________ 

 

_____________________________ 

mailto:ochranaudaju@albert.cz

