
 

 

Projekt II Fórum cestovního ruchu  „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ je spolufinancován z Evropského fondu pro 
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Doložka o souhlasu se zpracováním osobnych údajů v souvislosti s ohlášeným stavem epidemie 

 

Já, níže podepsaný/á ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Tel. číslo: ____________________________________________________________________________________________ 

I. Prohlašuji, že: 

- jsem si vědom/á a přijímám skutečnost, že účast na II Fóru cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a 
Lužic“ znamená potenciální přítomnost velkého počtu lidí, což zase vytváří možnost šíření a vystavení infekcím, zejména virům 
způsobujícím také nemoci - včetně viru SARS-CoV-2, mikroorganismů nebo bakterií. Vzhledem k tomu během účastí ve fóru 
přijímám výše uvedené riziko; 

- seznámil/a jsem se a přijal/a ustanovení Jednacího řádu účásti na II Fóru cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, 
Jizerských hor a Lužic“, včetně platných bezpečnostních pravidel a souhlasím s možným měřením tělesné teploty a zdravotního 
stavu. 

- souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem: 

a) ochrany života a zdraví účastníků a organizátorů II Fóra cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor 
a Lužic“ stejně jako ochrany před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami v důsledku stavu epidemie oznámeného 
na území Polské republiky od 20. března 2020 v souvislosti s virovými infekcemi SARS-CoV-2, které způsobují infekční 
onemocnění COVID-19.  

II. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a také o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) (dále jen „nařízení GDPR“), že:  

1. Správcem mých údajů je Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s  (KARR S.A.) se sídlem v Jelení Hoře, ul. 1 Maja 27, 
58-500 Jelenia Góra, zapsána do Národního soudního rejstříku pod číslem 0000073772, DIČ: 611-010-69-61, IČO: 
230177996. 

2. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat ve všech záležitosech týkajících se zpracování osobních 
údajů a využívání práv spojených se zpracováním údajů zasláním příslušného dopisu na adresu sídla správce nebo 
prostřednictvím e-mailové adresy na: iod@karr.pl.  

3. Moje osobní údaje v rozsahu, na který se vztahuje tato doložka o souhlasu, budou zpracovány do 21 dnů od konce II Fóra 
cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“  

4. Správce zpracovává osobní údaje na základě: 
a) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o GDPR, tj. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů v jednom nebo 

více stanovených oblastech; 

b) čl. 9 odst. 2 písm. i) ve spojeni s čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) nařízení o GDPR a zakonem ze dne 2. března 2020 o 
zvláštních opatřeních týkajících se prevence, předcházení a tlumení nakaz COVID-19, jiných přenosných nemocí a 
souvisejících krizových situací. (Úř. věst. roku 2020 položka 374 v platném znění) a s ohledem na pokyny Ministerstva 
pro rozvoj a hlavního sanitárního inspektora pro organizátory obchodních jednani, školení, konferencí a kongresu během 
epidemie SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy),- k 
prevenci a potírání epidemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2. 

5. Poskytnuté osobní údaje: 
- mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím správce v prováděné činnosti na základě pověřovací smlouvy (např. IT 
služba, právní služby) a subjektům, u nichž povinnost poskytovat údaje vyplývá z příslušných předpisů - na žádost příslušných 
hygienických služeb a státních orgánů (např.  Okresní sanitární a epidemiologické stanici v Jelení Hoře, ul. Jana Kasprowicza 
17, 58 - 500 Jelenia Góra) v rozsahu nezbytném pro epidemiologické vyšetření v případě mé infekce nebo zjištění, že jsem byl 
v přímém kontaktu s infikovanou osobou, v souladu s platnými preventivními předpisy pro prevenci, potírání a tlumení SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

-  nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou zpracovávány ve formě profilování; 

- nebudou přenášeny příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. 

6. Mám právo na: 
a)  odvolání souhlasu kdykoli bez dopadu na zákonnost zpracování, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho 
zrušením, v případě údajů získaných na základě souhlasu; 

b) přístup k obsahu svých údajů, jejich opravu, smazání a omezení zpracování; 

c) námitku proti zpracování. 

7.  V situacích stanovených zákonem mám právo podat stížnost u orgánu dozoru zabývajícího se ochranou osobních údajů. 

8. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účast na II Fóru cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, 
Jizerských hor a Lužic“  

 

Datum: 30. září 2020 
 
 
 

Čitelný podpis (jméno a příjmení) 
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