
 

 

Příloha č. 2 Podmínek soutěže - souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Já, _____________________________________________________ , nar. _________________ , 

bytem ________________________________________________________________________ , 

tel. č. _____________________________ , e-mail _____________________________________ ,  

číslo bankovního účtu ____________________________________________________________ ,  

Navrhovatel ve veřejné soutěži spočívající ve výběru nejlepších nabídek na architektonicko-uměleckou 
úpravu výduchů vzduchotechniky, nacházejících se na území hlavního města Prahy (dále jen „Veřejná 
soutěž“) sp. zn. 190131, tímto uděluji souhlas Vyhlašovateli, společnosti Kolektory Praha, a.s., IČ: 
26714124, se sídlem: Praha 9, Pešlova 3, č. p. 341, PSČ 190 00, tel.: +420 272 184 111, e-mail: 
kolektory@kolektory.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, dále jen „GDPR“) zpracovával mé shora uvedené osobní údaje (dále jen „Osobní 
údaje“). 

 
2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
3. Osobní údaje budou Správcem zpracovány na základě mnou uděleného souhlasu. Souhlasím s tím, že 

účelem zpracování Osobních údajů je realizace Veřejné soutěže a výběr nejlepších nabídek. Beru na 
vědomí, že mé Osobní údaje budou Správcem zveřejněny odborné porotě a dále na webových stránkách 
Správce, bude-li má nabídka vybrána k realizaci. 

 
4. Beru na vědomí, že Osobní údaje budou Správcem zpracovány nejdéle po dobu 3 let ode dne udělení 

tohoto souhlasu, popř. do doby odvolání mého souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Beru na 
vědomí, že Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a že 
nedojde k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Osobním údajům. 

 
5. Výslovně uvádím, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. 
 
6. Tímto beru na vědomí, že podle GDPR mám právo: 

 vyžádat si u Správce přístup k Osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování; 

 požadovat na Správci výmaz Osobních údajů; 
 vznést u Správce námitku proti zpracování Osobních údajů; 
 na přenositelnost Osobních údajů, kterou můžu uplatnit u Správce; 
 odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů (například zasláním e-mailu nebo dopisu Správci); 
 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

V ____________dne ____________ 

 
 

_____________________________________ 
podpis 

 


