
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a práva subjektu 

údajů 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále 

jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním uvedených osobních údajů správcem 

v rozsahu, který jsem zadal při přihlášení na daný vzdělávací program v přihlašovacím formuláři. 

 

Informace o organizaci (správci):  

Nezisková organizace Velký vůz Sever je tvořen dvěma neziskovými organizacemi:  

Velký vůz Sever, pobočný spolek (pobočka pražské organizace Velký vůz, z. s.), IČ: 75062020, zapsaný 

ve spolkovém rejstříku, spis. zn. L28711 vedená u Měst. soudu v Praze a Velký vůz Sever – 

poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný ústav, IČ: 04122526, zapsaný v obchodním rejstříku, spis. 

zn. U47 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

Sídlo obou organizací: Sloupská 135, 473 01, Nový Bor 

 

Osobní Údaje zpracováváme pro tyto účely: 

 

• pro přihlašování účastníků na akreditované vzdělávací programy. Jedná se o vystavení 

prezenčních listin, osvědčení a dalších dokumentů dle akreditačních podmínek MPSV / MŠMT 

• komunikace s účastníky vzdělávacích programů 

• fakturaci a vedení účetnictví 

 

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v přihlašovacím formuláři na daný vzdělávací program a 

veškeré další údaje vedené správcem, které mohou vést k jednoznačné identifikaci konkrétní osoby. 

Tento souhlas uděluji po dobu platnosti akreditace vzdělávacích programů a následné pětileté lhůtě.  

Prohlašuji, že beru na vědomí, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů 

mám právo: 

• kdykoli odvolat souhlas se zpracováním OÚ 

• vyžádat si písemnou informaci o tom, jaké OÚ jsou o vás evidovány 

• vyžádat si opravu nebo doplnění svých OÚ 

• žádat výmaz nebo omezení OÚ, pro jejichž zpracování již nadále není důvod (pokud tomu 

nebrání naše povinnost archivace dle akreditačních, grantových a dalších podmínek) 

• žádat umožnění přenesení zpracovávaných OÚ 

• dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci OÚ bez zbytečného odkladu, do jednoho 

měsíce od obdržení žádosti správcem 

• podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud byste se 

domnívali, že došlo k porušení zákona o GDPR 

 


