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Já níže podepsaný/á  .......................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
     (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)  

uděluji jako subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro správce, 
kterým je  

       FALCO-Profi, spol. s r.o., Chotusice 287, 285 76 Chotusice, IČO: 61678970 
v rozsahu osobních údajů pro personální a mzdovou agendu, které nejsou dány ze zákona, a to:  

a) .........................................................................................................................................  
b) ......................................................................................................................................... 

  (vyjmenovat taxativně požadované údaje, které jsou nad zákonný rámec) 

pro účel zpracování osobních údajů pro „Personální a mzdová agendu;" na dobu trvání tohoto 
mého souhlasu.  
Současně souhlasím s tím, aby správce tyto moje osobní údaje předal následujícím příjemcům:  

a) ........................................................................................................ 
b) ........................................................................................................ 
c) ......................................................................................................... 

Prohlašuji, že tento svůj souhlas uděluji svobodně, že jeho obsahu rozumím a že tento můj 
souhlas nebyl podmíněn žádnými dalšími skutečnostmi, které by představovaly můj vztah ke 
správci, jemuž tento souhlas se zpracováním uděluji.  
 
Poučení o právech subjektu údajů (s právem ho kdykoliv odvolat):  
1. Jako subjekt údajů máte následující práva: 

- požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu 
článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, 

- požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR, 
- požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR, 
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR, 
- právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR, 
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve 

smyslu článku 22 nařízení GDPR 
- odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním 
- na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 

nařízení GDPR 
- právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení 

GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: 

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 
aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních 
údajů před jeho odvoláním. 

3. Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR: 
Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou 
identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.  

 
 

........................................................................ 
podpis     


