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Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

 

dávám tímto ČVUT v Praze, IČ: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3 (dále jen 
„správce“) souhlas podle článku 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále „GDPR“) 
se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedeným účelem: 

1) se zveřejněním svého jména, příjmení a klasifikace z jednotlivých ateliérových projektů 
v průběhu výstavy ateliérových projektů;  

2) se zveřejňováním fotografií, video záznamů a audiozáznamů s mou osobou pořízených 
v rámci výuky a prezentací studentských projektů; 

3) s prezentací svých ateliérových projektů, které vznikly v rámci mého studia na programu 
Architektura a stavitelství realizovaného na Fakultě stavební ČVUT v Praze,  

 

Souhlas je poskytnut za účelem: 

− klasifikace projektu bude zveřejněna pouze v rámci jedné výstavy a za účelem 
komparace s projekty jinými, aby bylo možné stanovit celkovou úroveň projektů v rámci 
daného ročníku; 

− výstav projektů ateliérové tvorby v budovách Fakulty stavební ČVUT v Praze; 
− výstav projektů ateliérové tvorby mimo budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze; 
− prezentace projektů na webových stránkách ČVUT v Praze; 
− prezentace projektů na webových stránkách Fakulty stavební; 
− prezentace projektů na webových stránkách studijního programu Architektura a  

stavitelství FSv ČVUT v Praze; 
− prezentace projektů na webových stránkách katedry architektury FSv ČVUT; 
− prezentace projektů na webových stránkách katedry urbanismu a územního plánování 

FSv ČVUT v Praze; 
− prezentace projektů na archgalerie.fsv.cvut.cz; 
− prezentace projektů na sociálních sítích na účtech spravovaných ČVUT v Praze, resp. 

Fakultou stavební ČVUT v Praze, resp. jejími pracovišti (zejména Facebook, Pinterest, 
Instagram); 

− prezentace projektů v rámci publikační činnosti ČVUT v Praze, resp. Fakulty stavební ČVUT 
v Praze, resp. jejích pracovišť; 

− prezentace projektů v médiích. 

 
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem po dobu 20 let. 

 Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu 
s příslušnou legislativou poučen/a: 
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− o svém právu souhlas pro budoucí zpracování svých osobních údajů odvolat, a to i bez 
udání důvodu, 

− o svém právu přístupu k těmto údajům a podrobnějších informací o jejich zpracování 
a právu na jejich opravu, 

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

− o svém právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů 

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

Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Studijní oddělení 
Thákurova 7 
166 29 Praha 6 

Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů a s GDPR 

 

 

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

 

.................................................................................... 

Podpis studenta 

Pozn.:  
Jedno vyhotovení tohoto formuláře je archivováno na Studijním oddělení Fakulty stavební ČVUT 
v Praze, druhé vyhotovení si ponechává k dispozici subjekt údajů, tj. student.  

 

 

 

 


