
 

Informace o zpracování osobních údajů 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/6/ES (dále jen 
„Nařízení“) 

Jsem informován/a, že v souvislosti se složením zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů 
v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u akreditované společnosti (dále jen 
„Správce) 
 

KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. 
 
je tento povinen na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV 592/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů zpracovávat moje: 

1) jméno a příjmení 
2) datum a místo narození 
3) adresu místa pobytu 
4) e-mailovou adresu a telefonní číslo 
5) dosažené vzdělání 
6) délku praxe 
7) číslo osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Veškeré osobní údaje držitelů osvědčení jsou zpracovávány za účelem vedení evidence jak 
akreditované společnosti, tak MPSV a s tím souvisejícími činnostmi např.: 

 dohledání stejnopisu a zaslání osvědčení a zaslání na adresu či e-mail absolventa,  

 zaslání informace o odborných seminářích, kurzech, konferencích a dalších akcích 

 upozornění na končící platnost osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování 
úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 
zpracování (tedy od úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti po dobu 10ti let). 
 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Člen OZK v případě posouzení písemné práce a požadování jejích úprav  
 
Jsem srozuměn/a se svým právem: 

 míst přístup ke svým Osobním údajům (dle č. 15 Nařízení), 

 požadovat jejich opravu (dle č. 16 Nařízení), 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v č. 20 Nařízení 

 podat proti Správci údajů stížnost podle č. 77 Nařízení 
 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 
 
V_____________________ dne________________ 

 
_____________________________________ 

jméno příjmení a podpis 


