
registraļn² ļ²slo oznamovatele (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

poŚadov® ļ²slo registrace (pokud jiģ bylo ĐŚadem pŚidŊleno)

1. Informace o povaze oznámení

nov® ozn§men² o zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

ozn§men² o zmŊnŊ zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

2. Informace o správci

48322687 Identifikaļn² ļ²slo (IĻ)

Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající:

Jolana Kernová Obchodní firma nebo název

Hájkova 1179/16 Adresa s²dla (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

Praha

13000 PSĻ

Identifikace fyzické osoby nepodnikající:

PŚijmen²

Jméno

M²sto trval®ho pobytu (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

MŊsto

PSĻ

Datum narození

Kontaktní osoba:

Kernová PŚijmen²

Jolana Jméno

Domažlická 1053/15 Kontaktn² adresa (ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²)

Praha 3 - Žižkov MŊsto

13000 PSĻ

603442314 Telefonn² ļ²slo

Faxov® ļ²slo

Jolana.Kloferova@seznam.cz E-mailová adresa

MŊsto

Titul

PodnŊt byl ¼spŊġnŊ odesl§n.
Dojde-li k zaregistrov§n² Vaġeho ozn§men² o zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ, bude toto ozn§men²
veŚejnŊ pŚ²stupn® na webovĨch str§nk§ch ĐŚadu v sekci "Registr" - VeŚejnĨ registr zpracov§n²

osobn²ch ¼dajŢ, a to nejpozdŊji do 30 dnŢ od jeho doruļen².

Ozn§men² o zpracov§n² (zmŊnŊ zpracov§n²) osobn²ch ¼dajŢ



ĐĻEL(Y) ZPRACOVĆNĉ
zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ pouze pro plnŊn² smlouvy - odesl§n² zboģ² na z§kladŊ obdrģen® objedn§vky

3. Đļel(y) zpracov§n² a kategorie osobn²ch ¼dajŢ

Oznaļte kategorii subjektu ¼dajŢ, jehoģ osobn² ¼daje uveden® pod bodem 3 hodl§te zpracov§vat.

zákazníci (klienti) oznamovatele

ļlenov® oznamovatele

zamŊstnanci oznamovatele

4. Kategorie subjektŢ ¼dajŢ

osoby s jiným vztahem k oznamovateli

adresn² a identifikaļn² ¼daje

citlivé údaje

popisné údaje

¼daje o jin® osobŊ

jiné

KATEGORIE OSOBNĉCH ĐDAJš

zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ - adresa a jm®no kupuj²c²ho za ¼ļelem odesl§n² zboģ²
ROZSAH ZPRACOVĆVANħCH OSOBNĉCH ĐDAJš

OSOBNĉ ĐDAJE BUDOU ZPRACOVĆVĆNY SE SOUHLASEM SUBJEKTU ĐDAJš

ANO NE

- Podm²nky zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ bez souhlasu subjektu ¼dajŢ (viz Ä5 odst. 2 z§kona ļ. 101/2000 Sb.).
- Spr§vce je povinen shromaģŅovat osobn² ¼daje odpov²daj²c² pouze stanoven®mu ¼ļelu a v rozsahu nezbytn®m
pro naplnŊn² stanoven®ho ¼ļelu (viz Ä5 odst. 1 p²sm. d) z§kona ļ. 101/2000 Sb.).

Poznámka:



Citlivé údaje vypovídající o:

n§rodnostn²m, rasov®m nebo etnick®m pŢvodu

ļlenstv² v odborovĨch organizac²ch

odsouzen² za trestnĨ ļin

5. Citlivé údaje

sexu§ln²m ģivotŊ

genetickém údaji

politických postojích

n§boģenstv² a filosofick®m pŚesvŊdļen²

zdravotním stavu

biometrickém údaji

Podm²nky zpracov§n² citlivĨch ¼dajŢ (viz Ä9 z§kona ļ. 101/2000 Sb.)
Poznámka:

pŚ²mo od subjektu ¼dajŢ

z veŚejnĨch zdrojŢ

jiné zdroje

6. Zdroje osobn²ch ¼dajŢ

kamerovými systémy

manu§ln² - vlastn²mi zamŊstnanci

manuální - zpracovatelem

7. Popis zpŢsobu zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ

jinĨ zpŢsob zpracov§n²

automatizovan® - vlastn²mi zamŊstnanci

automatizované - zpracovatelem

biometrickými systémy



8. Adresa m²sta (m²st) zpracov§n² osobn²ch ¼dajŢ, je-li odliġn§ od adresy s²dla (bydliġtŊ) oznamovatele

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

1. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

2. adresa

obec

PSĻ

ulice, ļ²slo popisn® a orientaļn²

3. adresa

obec

PSĻ

nebudou jin² pŚ²jemci

jin² pŚ²jemci

9. PŚ²jemce nebo kategorie pŚ²jemcŢ, kterĨm jsou osobn² ¼daje zpŚ²stupnŊny ļi sdŊlov§ny

Poznámka:

JinĨmi pŚ²jemci mohou bĨt napŚ. veŚejn® ¼Śady, finanļn² ¼stavy, subjekty zpracov§vaj²c² osobn² ¼daje z povŊŚen² spr§vce
(oznamovatele).

nebude doch§zet k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do ļlenskĨch zem² EU

10. PŚedpokl§dan® pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do jinĨch st§tŢ

Poznámka:

- VyplnŊn²m t®to rubriky nen² splnŊna povinnost poģ§dat ĐŚad o povolen² k pŚed§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² podle Ä 27 z§kona
ļ. 101/2000 Sb.
- PodrobnŊjġ² informace k pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ² naleznete na tŊchto webovĨch str§nk§ch v sekci "PŚed§v§n²
osobn²ch ¼dajŢ do zahraniļ²".

pŚed§n² se uskuteļn² na z§kladŊ smlouvy, jej²ģ souļ§st² budou standardn² smluvn² doloģky
podle Rozhodnut² Komise*

osobn² ¼daje budou pŚed§ny do tŚet²ch zem²

*Rozhodnutí Komise:

- Rozhodnut² Komise ze dne 15. ļervna 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem²
podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2001 o standardn²ch smluvn²ch doloģk§ch pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ zpracovatelŢm
usazenĨm ve tŚet²ch zem² podle SmŊrnice 95/46/ES.
- Rozhodnut² Komise ze dne 27. prosince 2004, kterĨm se mŊn² rozhodnut² 2001/497/ES, pokud jde o zav§dŊn² alternativn²ho
souboru standardn²ch smluvn²ch doloģek pro pŚed§v§n² osobn²ch ¼dajŢ do tŚet²ch zem².



Manuální i automatizované zpracování:

z§mky, mŚ²ģe apod.

centrální pult ochrany

dokumentace k pŚijatĨm technicko-organizaļn²m opatŚen²m

11. Popis opatŚen² k zajiġtŊn² poģadovan® ochrany osobn²ch ¼dajŢ podle Ä13 z§kona ļ. 101/2000 Sb.

elektronick® zabezpeļen²

bezpeļnostn² smŊrnice

Automatizované zpracování:

pŚ²stupov§ pr§va

bezpeļnostn² z§lohy

šifrování

antivirová ochrana

bezpeļnostn² smŊrnice

jiné

DoplnŊk:
Poznámka:

1. pŚ²loha:

2. pŚ²loha:

3. pŚ²loha:

Prohlaġuji, ģe uveden® ¼daje jsou pravdiv® a pŚesn® a jsou vyplnŊny osobou opr§vnŊnou jednat jm®nem
oznamovatele.

12. Prohlášení

Kernová Jolana

Praha 3

PŚ²jmen² a jm®no osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem oznamovatele (stat. z§stupce)

M²sto vyplnŊn²

18.5.2018 Datum vyplnŊn²

Poznámka:

PŚi zastupov§n² spoleļnosti na z§kladŊ pln® moci je nutn® pŚipojit plnou moc.


