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Souhlas s pořízením a použitím fotografie 

 

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Ehosteska s.r.o., se sídlem Pod vilami 785/22, Praha 4 – Nusle,          

140 00, IČ: 285 10 828, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 146889 (dále jen „Pořizovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„Nařízení“) aby pořídila fotografie mé osoby. 

 

2. Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií v podobě digitalizované pro veškeré propagační materiály 

Pořizovatele v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, Instagram atd.). 

 

3. Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím 

osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele. 

Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být 

použita pouze její část. Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své níže uvedené osobní 

údaje (dále jen „údaje“) a poskytuji Pořizovateli svůj výslovný souhlas s tím, aby Pořizovatel, případně 

třetí osoby, jimž Pořizovatel poskytne licenci k užití fotografií, tyto údaje shromažďovaly, zpracovávaly 

a ukládaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.  

 

4. Tyto údaje budou Pořizovatelem zpracovány po dobu 5 let. 

5. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@ehosteska.cz nebo dopisu 

na kontaktní údaje společnosti. 

6. Beru, na vědomí, že podle Nařízení mám právo: 

- vzít Souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 

požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 
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