
   
  

Příloha č. 1 Směrnice JUDr. Jany Dvořákové Závodské, advokátky, č. 1/2018 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
A INFORMACE ZAM ĚSTNANCI DLE § 316 (3) ZP 

 
Já, Jméno a příjmení:  …………….. 
nar. ………….., bytem Praha ………………… 
(dále jen „zaměstnanec“) 
 
Souhlasím, aby JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka, č. osvědčení ČAK 0763, se sídlem Praha 7, 
Dukelských hrdinů 23/406, IČ: 66198429, DIČ:CZ6355141848 
(dále jen „zaměstnavatel“) 

� v souladu s § 13 odst. 7, § 13c odst. 1 a § 17e) odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, uváděl na všech dokumentech souvisejících s mým 
pracovněprávním vztahem rodné číslo, které pro tyto účely uvádím: r.č. ……………., dále budou 
zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště. 

 
Dojde-li ke změnám v mých osobních údajích, zavazuji se je zaměstnavateli oznámit neprodleně.  
 
1. Informace zaměstnanci ve smyslu § 316 odst. 3 zákoníku práce: 
 

a) Zaměstnavatel dále informuje zaměstnance, že za účelem prevence vzniku škod a útoků na majetek 
zaměstnavatele jsou u něj dány důvody pro zavedení kontrolních mechanismů v podobě sledování 
využívání internetů z pracovních PC/notebooků a/nebo obdobných zařízení zaměstnavatele 
umožňující připojení na internet. Zaměstnavatel je oprávněn namátkově a/nebo v případě vzniku 
mimořádné události i zpětně ověřit, jakým způsobem zaměstnanec využíval v určité době pracovní 
prostředky zaměstnavatele umožňující přístup na internet, zejména jaké internetové stránky a kdy 
navštívil, 

b) Beru na vědomí následující informace o mých právech, tj. že mám právo: 
- souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů, 
- na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, 
- na informace o způsobu zpracování osobních údajů, 
- na provedení opravy osobních údajů, 
- požadovat omezení zpracování, 
- na přenesení údajů pro předání jinému správci, 
- podat námitky proti zpracování mých osobních údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
abych v důsledku neudělení či odvolání souhlasu nebyl/a jakkoliv znevýhodněn/a či 
poškozen/a. 
 

c) Zaměstnanec uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů do odvolání. 
 

 
 
V Praze, dne 25.5.2018 
 
 
       

 ______________________________________ 
      podpis zaměstnance  


