
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně           

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v tomto rozsahu:  
 
jméno, příjmení, akademický titul a údaj o výši finanční částky* 
 
* volbu, buď s nebo bez finanční částky uveďte pomocí zaškrtnutí příslušných polí online 
formuláře 
 
kterou jsem přispěl/a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, se sídlem Pekařská 664/53, 656 
91 Brno (státní příspěvková organizace, IČ: 00159816), na podporu jejího provozu v době 
pandemie způsobené koronavirem COVID-19 
 
byly shora označenou organizací jako správcem osobních údajů (dále jen „FNUSA“ nebo 
„správce“) zpracovávány pro účely 
 
informování veřejnosti a propagace činnosti FNUSA  
 
po dobu 
 
časově omezeného krátkodobého zveřejnění na internetových stránkách FNUSA, a poté 
v archivu zpráv FNUSA po dobu přibližně 1 roku 
 
přičemž FNUSA prohlašuje, že nebude mé osobní údaje předávat bez mého vědomí a 
souhlasu jinému správci ani v rámci České republiky, ani do třetích zemí mimo EU (EHS).  
 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů FNUSA: 
 
Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, tel.: 00420 731 416 981, e-mail: dpo.ondrujova@fnusa.cz 
nebo  zuzana.ondrujova@fnusa.cz          
 
Zároveň potvrzuji, že před poskytnutím souhlasu prostřednictvím on-line formuláře 
jsem si řádně přečetl/a poučení o mých právech vyplývajících z nařízení Evropského 
parlamentu (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“) a z vnitrostátních právních 
předpisů, které rovněž upravují ochranu osobních údajů, tj. že: 
 

a) poskytnu-li správci své osobní údaje, činím tak zcela dobrovolně a svobodně, bez 

jakéhokoli nátlaku, a jsem srozuměn/a s tím, že shora uvedený rozsah 

zpracovávaných osobních údajů je nezbytný k naplnění sledovaného účelu, 

b) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo 

zčásti odvolat, a to s účinky pouze do budoucna; přičemž odvolání souhlasu musí 

být učiněno písemně (za písemnou formu se považuje i e-mail adresovaný 

pověřenci – viz shora), a po odvolání souhlasu nebo po uplynutí doby, na kterou 

byl souhlas poskytnut, je správce povinen mé osobní údaje vymazat (a listinné 

dokumenty řádně skartovat), 

c) mám právo na vydání potvrzení ze strany správce o tom, zda jsou či nejsou mé 

osobní údaje zpracovávány; toto právo mohu uplatnit i poté, co uplyne doba, na 

kterou jsem poskytla svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, 

d) mám právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. na mou žádost je mi správce 

bez zbytečného odkladu povinen transparentním a srozumitelným způsobem 

poskytnout informace o zpracování mých osobních údajů, 
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e) jsem oprávněn/a požádat správce, aby mé osobní údaje na mou žádost předal 

jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu,  

f) pokud bych zjistil/a nebo se domníval/a, že mé osobní údaje jsou zpracovávány 

protiprávně, mám právo požadovat po správci vysvětlení a odstranění takto 

vzniklého stavu, 

g) pokud by vyšlo najevo, že mé osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně či 

neúplně, mám právo na jejich opravu, případně na doplnění těch osobních údajů, 

které jsou neúplné (a v této souvislosti mám právo žádat, aby správce do doby, 

než přesnost osobních údajů ověří, zpracování mých osobních údajů omezil), 

h) pokud by vyšlo najevo, že se mé osobní údaje zpracovávají pro účely přímého 

marketingu, mám právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce je 

povinen takového zpracovávání zanechat a mé osobní údaje vymazat, 

i) námitku mohu vznést také proti zpracování ve veřejném zájmu, pokud by jím byla 

FNUSA pověřena, a proti zpracování, které FNUSA provádí ve svém oprávněném 

zájmu včetně případného profilování založeného na těchto zákonných titulech 

zpracování, 

j) mám právo na to, aby správce mé osobní údaje vymazal, pokud vyjde najevo, že 

již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvolám 

souhlas, pokud proti jejich zpracování vznesu námitku [viz informaci pod písm. i) 

a k)], nebo pokud by vyšlo najevo, že byly zpracovány protiprávně,  

k) v případě zjištěného protiprávního zpracování jsem oprávněn/a namísto výmazu 

mých osobních údajů žádat jen omezení jejich použití, 

l) mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je podle 

GDPR dozorovým úřadem. 

 
 


