VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111
kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@vfn.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Odesláním vyplněného dotazníku udělujete souhlas Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, se
sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, IČ 00064165, (dále jen „VFN“), aby v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) zpracovávala Vaše
osobní údaje v tomto rozsahu:
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
datum a místo narození
státní občanství
adresa bydliště
e-mail
telefon

2. Vaše osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem
kontaktování zájemců o stáž nebo odbornou studentskou praxi ve VFN a dále za účelem přípravy
související smlouvy ke stáži nebo odborné studentské praxi a dále ke kontaktování zájemců o
stipendijní program v daném školním roce. Tyto údaje budeme k výše uvedeným účelům
zpracovávat po dobu maximálně 5 let,
a to v případě, že si nevyžádáte jinak.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu:
poverenec@vfn.cz nebo odesláním dopisu s příslušnou žádostí na adresu sídla VFN.
4. Správcem osobních údajů je VFN. Osobní údaje však pro VFN mohou zpracovávat jiné subjekty,
například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými VFN spolupracuje
a má
s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
5. Podle zákona máte následující práva:
vznést námitku
vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po VFN informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u VFN přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
• požadovat po VFN výmaz těchto osobních údajů
• požadovat přenositelnost údajů
• v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů
•
•
•
•
•

