ŽÁDOST
o vystavení/prodloužení průkazu pro vstup do objektů
Senátu Parlamentu ČR

ŽADATEL
instituce: ………………………………………………………………………………………
kontaktní osoba: ………………………………… telefon: ……………………………
e-mail: ……………………………

PRO KOHO MÁ BÝT PRŮKAZ VYSTAVEN

/ PRODLOUŽEN

**

jméno, příjmení, titul:

………………………………………………………………………

funkce:

………………………………………………………………………

důvod vystavení:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

datum: …………………………
podpis oprávněné osoby (žadatele)*: ……………………………….

* ministr, prezident úřadu, předseda úřadu, apod.
** vyhovující označte X
pozn.1: Na vydání vstupního průkazu není právní nárok. Písemné oznámení o zamítnutí žádosti se nevydává.
pozn.2: Pomine-li důvod pro vystavení průkazu pro vstup, je instituce povinna zajistit vrácení průkazu na
Samostatné oddělení personální Kanceláře Senátu.
pozn.3: Vyplněné žádosti zasílejte na adresu: ČR – Kancelář Senátu, ředitel Sekce ekonomicko-správní pan Jan
Vodrážka, pověřený zastupováním vedoucího Kanceláře Senátu., Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1.
pozn.4: Průkazy vydávané na základě této žádosti mají platnost do konce kalendářního roku, tedy do 31.12.
pozn.5: K žádosti o vystavení přikládejte jednu fotografii, případně můžete fotografii zaslat v elektronické
podobě na Personální oddělení KS na e-mail: cermakr@senat.cz (u prodlužování platnosti není třeba).
pozn.6: Jako přílohu vyplní a podepíše budoucí držitel vstupního průkazu souhlas se zpracováním osobních
údajů (u prodlužování platnosti není třeba).

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Instituce:
Funkce:
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Kanceláří Senátu v rozsahu těchto údajů:

jméno, příjmení, titul, fotografie, instituce, funkce.
Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu
s příslušnou legislativou v platném znění.
Souhlas je poskytnut za účelem:

vystavení vstupního průkazu do budov Senátu Parlamentu ČR.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Kanceláří Senátu po dobu:

platnosti vstupního průkazu, dále pak po dobu 1 roku.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Kanceláří Senátu:
Kancelář Senátu je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a
po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných
v trestním řízení.
Kancelář Senátu je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím
s Kanceláří Senátu na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty
se Kancelář Senátu zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních
údajů.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením
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 o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou
poučen/a:


o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,



o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,



o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl-li souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: ČR – Kancelář

Senátu, Samostatné oddělení personální, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán,
pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V Praze dne ..................

.......................................
Podpis

