
Příloha č. 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů (zápis na kurz / zkoušku) 

Sídlo:  U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava 
tel: 596 744 163 

fax: 596 744 163  

e-mail: info@ptsndt.com 

http//: www.ptsndt.com 

P R O H L Á Š E N Í 
(zápis na kurz/zkoušku) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) 

pro účely: zápisu na kurz / zkoušku; 
 evidence a komunikace 

Já, níže podepsaný/á 
(Jméno, příjmení 

uchazeče) 

souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci přihlášky byly v souladu s GDPR 
zpracovány, uchovány a poskytnuty též třetím osobám tj. kontaktní osobě uvedené v přihlášce, 
pracovníku fakturačního oddělení vysílající organizace. 

Souhlasím s tím, aby společnost PTS Josef Solnař s.r.o., U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava, IČ 26872951 
zpracovávala mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném.  

Údaje poskytuji dobrovolně, a to po dobu nezbytně nutnou k účelům, na jaké byly shromážděny a 10
1

let po poskytnutí služby.  

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje (jméno, příjmení), budou uvedeny na dokumentech souvisejících 
s organizací, realizací a k fakturaci kurzů a zkoušek.  

Dále souhlasím s tím, že správce je ve smyslu §7 odst. 2 zákona č. 480/2001 Sb., v platném znění, 
oprávněn využívat moji e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými 
prostředky, které se týkají jeho služeb. 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu 
pověřenými osobami.  

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je 
dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně a 
zasláno na kontaktní emailovou adresu: sindlerova@ptsndt.com. V případě odvolání souhlasu před 
nástupem na kurz/ recertifikační zkoušku budou Vaše data neprodleně odstraněna. 

Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně. 

V ………………………..……. dne ……………… 

……………………………………………………….. 
(vlastnoruční podpis uchazeče) 

1
 Školící a zkušební středisko má povinnost uchovávat osobní údaje uchazeče a záznamy (tj. prezenční listiny a 

záznamy o realizované zkoušce) a to po dobu 10 let od ukončení. Požadavek kvalifikační a certifikační normy 
ČSN EN ISO 9712, podle které jsou uchazeči kvalifikováni a certifikováni.    


