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POUČENÍ ÚČASTNÍKA STUDIJNÍHO PROGRAMU 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je účastník studijního 

programu „Provozovatel vodovodů a kanalizací“ tímto informován o tom, že dodavatel vzdělávacích služeb 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., IČ: 60456116 (dále jen „správce“) shromažďuje vaše 

osobní údaje (včetně rodného čísla) uvedené v závazné přihlášce a v zaslaném maturitním vysvědčení nebo 

výučním listu pro účely evidenční, k prokázání dosaženého vzdělání a k plnění zákonných povinností, a že 

tyto údaje pro výše uvedené účely zpracovává a jsou zpřístupněny jen okruhu zaměstnanců dle pokynů 

ředitele společnosti. Správce je může v případě potřeby předat smluvně spolupracujícím společnostem na 

tomto studijním programu: Institutu environmentálních služeb, a.s. a Vyšší odborné škole stavební a Střední 

škole stavební Vysoké Mýto, vždy však za splnění zákonných podmínek.   

Účastník studijního programu je tímto: 

- informován, že zpracování poskytnutých osobních údajů bude realizováno po dobu trvání studijního 

programu a po dobu nezbytně nutnou dle zákonných předpisů a bere na vědomí, že po uplynutí těchto lhůt 

budou jeho osobní údaje vymazány; 

- informován o svém právu k přístupu k osobním údajům. Na základě písemné žádosti mu správce 

poskytne informaci o osobních údajích o něm zpracovaných a o dalších právech stanovených zákonem při 

zjištění jeho porušení;  

- poučen o tom, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně a proto má právo udělený souhlas kdykoliv 

odvolat. Zároveň bere na vědomí, že neposkytnutí osobních údajů brání správci plnit zákonné povinnosti a 

posoudit okolnosti pro zařazení do studijního programu; 

 

Prohlašuji tímto, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil/a. 

  

Jméno účastníka: ………………………………….  Podpis: ………………… 

 

 Datum:  …………………… 

 

 

 

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTODOKUMENTACE  

 

Účastník studijního programu tímto: 

- souhlasí s pořizováním fotodokumentace z průběhu studijního programu pro marketingové a propagační 

účely správce s využitím v nabídkových a informačních letácích, v časopise Sovak, ve výroční zprávě nebo 

na webových stránkách.  

  

Prohlašuji tímto, že s pořizováním fotodokumentace za výše uvedeným účelem souhlasím.  

  

 Jméno účastníka: ………………………………….  Podpis: ………………… 

 Datum:  …………………… 
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