
                                                               

 

 

 

Souhlas se zpracováním, předáním a uchováváním osobních údajů 

 

Odesláním webového formuláře potvrzuji, že jsem obeznámen/a se skutečností  

a vyslovuji souhlas, že některé mnou poskytnuté údaje: (a) společnosti Galerie Zdeněk Sklenář 

s.r.o., se sídlem Mikulandská 135/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 27145948,  

DIČ CZ27145948  a/nebo (b) Galerii Zdeněk Sklenář,  Mariánská 1097, 570  01 Litomyšl,  

IČ 16749197, DIČ CZ6104192358  a/nebo (c)  Zdeněk Sklenář Foundation, nadační fond, se 

sídlem Mikulandská 135/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 06982051, DIČ CZ06982051,  

(ad (a), (b) a (c) společně dále jako „Galerie“)  mají nebo mohou  mít povahu osobních údajů ve 

smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících českých zákonů.  

V souvislosti s výše uvedeným vyjadřuji odesláním webového formuláře svůj dobrovolný 

souhlas s tím, aby Galerie, respektive všechny tři výše uvedené subjekty, manuálně nebo 

automatizovaně zpracovávaly a uchovávaly osobní údaje týkající se mé osoby. Shora uvedený 

souhlas uděluji pro nakládání se všemi osobními údaji, které byly předány Galerii, nebo které 

budou prokazatelně předány v budoucnu, zejména jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon a 

email.  

Souhlas uděluji pro nakládání sledující konkrétní účel - splnění dohodnutého obchodu  

a dále k využití pro účely pořádání společenských, uměleckých a marketingových akcí, 

zasílání newsletteru a dalších informačních a propagačních zpráv o akcích Galerie.  

Beru na vědomí, že mám právo: (i) vzít souhlas kdykoliv zpět, (ii) požadovat informaci,  

jaké osobní údaje Galerie zpracovává, (iii) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních 

údajů, (iv) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

(v) požadovat výmaz těchto osobních údajů, (vi) v případě pochybností o dodržování povinností 

souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Galerii, respektive na příslušný výše 

uvedený subjekt, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne poskytnutí tohoto souhlasu. Jsem si vědom, 

že vyjmutí mých osobních údajů z databáze Galerie před výše uvedenou dobou bude 

uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně nebo mailem. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

