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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 
 
Pracoviště NUDZ: VP3 – Veřejné duševní zdraví 
 
Já, níže podepsaná/ý  
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….…………….. 
 

souhlasím (uděluji tímto výslovný souhlas), 
 
aby NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková organizace, IČ: 00023752, se sídlem 
Topolová 748, 250 67 Klecany (dále jen „správce“) zpracovával (zpracováním se rozumí: 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení 
či zkombinování, omezení, výmaz, zničení)  
tyto mé osobní údaje: 
 

jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, pohlaví, zdravotní 

znevýhodnění/diagnózu, povolání, zaměstnavatele, kontakt (e-mail, mobilní telefon), psaný příběh o 

mé zkušenosti s duševním onemocněním. 

 
za účelem: 
 

• vytvoření a šíření brožury s komiksy o duševním zdraví, která bude dostupná na webových 
stránkách NUDZ a v tištěné podobě, s cílem:  
 

• Destigmatizace a vzdělávání české veřejnosti o životě s duševním onemocněním a o 
zotavení se z duševního onemocnění 

• Zlepšování informovanosti české veřejnosti o duševních onemocněních 

• Podpory pozitivních nestigmatizujících postojů vůči lidem s duševním onemocněním 

• Podpory zotavení u osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním 

• Zlepšování informovanosti osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním o zotavení a 
možnostech kvalitního života s onemocněním 

 
Beru na vědomí, že: 
 

• správcem osobních údajů je: NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková 
organizace, IČ: 00023752, se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany, www.nudz.cz,  

• pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Mgr. Et Ing. Zdeněk Truhlář, DR.h.c. 
zdenek.truhlar@nudz.cz 

 
• účely zpracování, pro které jsou mé osobní údaje určeny, jsou uvedeny výše 

• právním základem pro zpracování mých osobních údajů je tento souhlas 

• mé osobní údaje bude správce předávat těm příjemcům osobních údajů, ke kterým má 
správce zákonnou povinnost. Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o 
technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých osobních údajů. 

• správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci  

• mé osobní údaje mohou být za zákonných podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci 
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(policie, soudy, atd.)  

• mé osobní údaje budou uloženy po dobu, jež určuje zadávací dokumentace poskytovatele 
dotace 

• mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům dle článku 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) – získat 
od správce potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud 
zpracovávány jsou, mám dále právo získat přístup k těmto osobním údajů a k těmto 
informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci mých osobních 
údajů, plánovaná doba, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 
kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo 
výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo 
podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
budou-li, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a 
přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i 
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro moji osobu.  

• mám právo požadovat od správce opravu mých osobních údajů v případě nepřesností v 
souladu s článkem 16 GDPR 

• mám právo na výmaz mých osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17 GDPR 

• mám právo na omezení zpracování mých osobních údajů dle článku 18 GDPR 

• bližší informace o výkonu mých shora uvedených práv jsou uvedeny na 
http://www.nudz.cz/files/pdf/gdpr-info13.pdf 

• v případě jakýchkoli dotazů, podnětů nebo nejasností se zpracováním osobních údajů se lze 
obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů 

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7. 

• poskytování mých osobních údajů není zákonným požadavkem, ani smluvním požadavkem, 
ani požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy. Mé osobní údaje nejsem povinen 
poskytnout. Poskytnutí osobních údajů, stejně tak jako poskytnutí tohoto souhlasu je zcela 
dobrovolné. Pokud bych se rozhodl/a své osobní údaje nebo tento souhlas neposkytnout, 
nebudu moci být zařazen do dobrovolného vědeckého výzkumu shora popsaného 

• mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, 
ani profilování. 

 
Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že správce zpracovává mé osobní údaje na 

základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. 
Odvolat tento souhlas mohu kdykoli, a to zasláním dopisu na kontaktní adresu správce / zasláním 
emailu na adresu: GDPR@nudz.cz / osobně na kontaktní adrese správce.  
 
 
    
    
V ……………………………….. dne ……………………………….. 
 
 
 
 
Podpis: …………………………………………………………………. 
 
 


