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Souhlas se zpracováním fotografie/záznamu 

 

Já níže podepsaný/á …………………………….., nar……………., bytem……………………., 

tímto uděluji společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 453 57 366, se sídlem U Prazdroje 64/7, Vý-

chodní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „objednatel“) podle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a dále ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů  

bezvýhradný a bezúplatný souhlas s pořízením obrazových snímků (fotografií), obrazových a zvu-

kových záznamů zachycujících mou osobu a projevy osobní povahy a s použitím (zpracováním) 

mých obrazových snímků (fotografií), obrazových a zvukových záznamů pořízených objednatelem 

a zachycujících mou osobu a mé projevy osobní povahy pro níže popsané účely. 

Výslovně souhlasím s tím, aby mé obrazové snímky (fotografie), zvukové a obrazové záznamy (jak 

objednatelem pořízené v minulosti, tak případně pořízené teprve v budoucnu), byly pořízeny, 

zpracovány a sdělovány veřejnosti objednatelem, a to pro účely prezentace, reklamy a propagace 

objednatele a jeho výrobků, a to zejména následujícími způsoby: 

 

a) umístěním na internetu (tj. na webových stránkách objednatele a dalších webových strán-

kách), 

b) umístěním v tiskovinách, letácích, plakátech, brožurách, bookletech apod. určených 

k reklamě a propagaci sponzora a jeho výrobků, 

c) umístěním v televizním vysílání (tj. zejména reklamní spoty apod.). 

   

Výše uvedený souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, pro území všech zemí světa a bez jakéhoko-

liv množstevního omezení. 

 

Prohlašuji tímto, že jsem byl/a řádně v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů informován/a, a to mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dob-

rovolné, o svém právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o 

právech podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména v případě, kdy je zpracování 

v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů či v rozporu se zákonem, právo 

požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu (tj. zejména blokování, opravu, doplnění či li-

kvidaci osobních údajů).  

 

 

V ……………, dne…………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

…………………………………… 

              jméno a příjmení 

 

 

 

 


