SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CENTRUM PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pracoviště Praha západ – východ
Viktora Huga 4, 15000 Praha 5
tel.: 257 325 638
e-mail: centrumpsp-prahazv@seznam.cz
Souhlasím s poskytnutím nezbytných osobních údajů Centru psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje (dále jen „Centrum“). Tyto údaje budou určeny pro účely
poskytování poradenství a vzájemný kontakt mezi Centrem a klientem. Údaje budeme
uchovávat po dobu vyžadovanou platnou právní úpravou a vždy v souladu s požadavky zákona
č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Souhlasím, že poskytnuté údaje mohou být po uplynutí archivační doby anonymizovány a to
pro vědecké či statistické účely. Anonymizace znamená, že nebude možná jakákoliv spojitost
mezi mnou a informacemi uvedenými v dokumentaci.
Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou zpracovány v písemné a elektronické podobě.
Rovněž jsem informován/a, že mohu požádat Centrum o informaci o zpracování osobních
údajů a Centrum, jakožto správce osobních údajů, je povinno mi tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat.
Máte právo na přístup k osobním údajům, které byly o Vás zpracovány a na soupis těchto
údajů. Máte možnost stěžovat si na to, jakým způsobem bylo s Vašimi osobními údaji
zacházeno. Stížnost je možné vznést k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tento Úřad je odpovědný za prosazování práva na ochranu
osobních údajů.
Za okolností upravených platnou právní úpravou máte právo požádat o vymazání/odstranění
zpracovávaných osobních údajů, omezit zpracování těchto údajů nebo požádat o to, aby byly
tyto údaje poskytnuty Vám či třetí straně v digitálním formátu.

Jméno klienta: …………………………………………………………………………………..

V Praze dne ………………………………….

…………………………………………….
podpis klienta
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E-mail: centrumpsp-prahazv@seznam. cz | www. poradnaprahazv. eu

