
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl.7 Nařízení2016/679 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 (dále jen „Nařízení“) 
 
Já, níže podepsaný/á 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………..…………………………………….. 
Datum narození: ………………………………………………………..…………………………………….. 
Bydliště: ………………………………………………………..…………………………………….. 
(dále jen „Subjekt údajů“) 
 
uděluji tímto Správci osobních údajů Mgr. Martině Váňové, Chudčická 23, Brno 64100, IČ: 
08705178 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů za 
účelem poskytování služeb nutričního poradenství ze strany Správce (nehodící se 
škrtněte): 
 

 Jméno a příjmení 
 Datum narození 
 Věk 
 Pohlaví 
 Místo bydliště  
 Telefon  
 Email  

Charakteristika požadovaného řešení estetického či zdravotního problému  
Historický vývoj hmotnosti a zdravotního stavu 
Pohybová aktivita 
Stravovací návyky 
Diagnózy 

 Alergie 
 Ekzémy 
 Celiakie 
 DNA 
 Fenylketonurie 
 Hypercholesterolemie 
 Hypothyreoza 
 Intolerance na laktózu 
 Další diagnózy 

Hmotnost 
Výška 
BMI 
Tělesný tuk 
Beztuková hmotnost 
Kosterní svalovina 
Tělesná voda 
Energetický výdej  
Bazální energetický výdej 
Případná onemocnění 

 Chirurgické zákroky 
 Onkologické onemocnění 
 Zlomeniny 
 Infekce 

Fotografie 



Další osobní údaje potřebné k naplnění účelu zpracování 
 

Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let od uskutečnění poslední 
komunikace mezi subjektem údajů a Správcem. 
 
Vzal/a jsem na vědomí, že podle Nařízení mám právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, avšak 
tímto zpětvzetím není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto uděleného souhlasu. 
Jsem si vědom/a toho, že zpětvzetí tohoto souhlasu mohu učinit stejnou formou, jakou jsem 
tento souhlas udělil/a a dále pak osobně v sídle Správce, písemně na téže adrese, písemně 
prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím emailové adresy: 
poradna@najezse.com, či telefonicky na čísle +420 721 877 254. 
 
Dále jsem vzal/a na vědomí, že dle Nařízení mám mimo jiné právo: 

 požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 
 požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, 
 vyžádat si u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto nechat 

aktualizovat nebo opravit, 
 požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů či omezení zpracování těchto 

osobních údajů, 
 právo uplatnit svůj nárok na přenositelnost svých osobních údajů 
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, 
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 
Dále podpisem tohoto Souhlasu stvrzují, že mi byly předány Informace o zpracování osobních 
údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení a že těmto Informacím rozumím a nemám k nim žádné dotazy. 
 
V Brně dne ………………………… 
 
 
…………………………… 
podpis Subjektu údajů 
 


