Souhlas s pořízením fotografie/fotografií
dle ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Já, níže podepsaný/á,
Jméno, příjmení, titul/y: ………………………………………………………………………,
Bydliště:

………………………………………………………………………,

tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO:
00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK k pořízení
fotografie/ fotografií (portrétní fotografie/ portrétních fotografií), na nichž bude zachycena moje
podoba a bude z ní možné určit moji totožnost, během 16. mezinárodní lékařské postgraduální
konference konané v termínu 21. – 22. listopadu 2019 v Hradci Králové a k jejímu/jejich využití za
účelem publikace na webových stránkách Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Tento souhlas uděluji na dobu 10 let.
Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv
odvolat.
Odvolat souhlas mohu zasláním e-mailu na adresu podatelna@lfhk.cuni.cz nebo osobní návštěvou
v sídle správce.
Dále mám právo
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly moje osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena
oprávněnost výše uvedených požadavků,
• požadovat, aby byly moje osobní údaje předány jinému správci,
• podat stížnost u dozorového úřadu.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv mohu kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

V Hradci Králové dne:.......................................

Šimkova 870
500 03 Hradec Králové

...........…………………….
Podpis

tel.: +420 495 816 111
e-mail: dekanats@lfhk.cuni.cz
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

Informační povinnost správce
Děkujeme za váš zájem zúčastnit se 16. mezinárodní lékařské postgraduální konference konané
v termínu 21. – 22. listopadu 2019 v Hradci Králové.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, e-mail, pracoviště, rok ukončení magisterského
studia jsou potřebné pro registraci na konferenci, posouzení splnění podmínek aktivní účasti
na konferenci a přípravu materiálů. Vaše jméno a příjmení bude dále předáno správci budovy, aby
vám byl umožněn vstup. Tyto osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za shora
uvedeným účelem.
Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 10 let.
Tyto své souhlasy můžete kdykoli odvolat.
To můžete učinit zasláním e-mailu na adresu podatelna@lfhk.cuni.cz nebo osobní návštěvou v sídle
správce.
Dále máte právo
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
• požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
• požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost
výše uvedených námitek,
• podat stížnost u dozorového úřadu.
Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO:
00216208.
V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
V rámci konference mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské
a dokumentační potřeby organizátorů.
Potvrzením Vaší aktivní účasti na konferenci stvrzujete, že jste se seznámil s připojenou
informací o zpracování osobních údajů.
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