
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ PRO SALUBRITA, IČ:64560830 
fyzická osoba (dále jen „subjekt údajů“): 
 

 
 
osobní jméno a příjmení: ….……..………………………………………,  
 
dat. nar.………………………………....………… 
 
adresa místa trvalého pobytu:  
 
……………………………………..…………………………………………………………………………... 
 
 
tel. číslo:  …………………………………………..,  
 
emailová adresa: ………………………………......……………………………….. 

 
Prohlášení subjektů údajů: 
 

1. Tímto dávám pro SALUBRITA souhlas se zpracováním takových mých osobních údajů, kterými jsou: osobní jméno 

a příjmení, údaj o návštěvě laboratorního zařízení, pohlaví, adresa místa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová 

adresa (dále jen „osobní údaje“).  
 

2. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.  
 

3.  organizaci, řízení a poskytování zdravotních a laboratorních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“); 

 
4. Budou-li sdělení v rámci prvního účelu specifikovaného v ustanovení odstavce č. 3 tohoto souhlasu zasílána na 

 
emailovou adresu subjektu údajů, součástí každé jednotlivé emailové zprávy vždy bude jasná a zřetelná možnost 

 
jednoduchým způsobem, odmítnout zasílání dalších takových sdělení. Odmítnutí zasílání dalších sdělení 
prostřednictvím e-mailu není odvoláním tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 
5. Tímto beru na vědomí, že SALUBRITA nebude mé osobní údaje předávat dalším osobám, s výjimkou případů, kdy 

se bude jednat o zpracování osobních údajů pro SALUBRITA v souvislosti s plněními, které si SALUBRITA 

objednala od takové další osoby, která se bude nacházet v právním postavení zpracovatele osobních údajů ve 

smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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“).  
 

6. Souhlasím, aby SALUBRITA mé osobní údaje zpracovávala k výše uvedeným účelům (popř. účelu) a uchovávala 

po dobu trvání výše uvedených účelů (popř. účelu), nejdéle však po dobu 5-ti (slovy: pěti) let.  
 

7. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). 

Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči SALUBRITA, doručeným do místa sídla 

SALUBRITA 

8. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně 

a bezplatně.  

 
 
V ……………, dne ………….. 2021 

 
 

................................................................. 
 
 

subjekt údajů 
 

(podpis bez úředního ověření) 
 

 


