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SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný/a.......................................................................................................................,  

datum narození...............................................................................................................................,

bytem............................................................................................................................................... 

vyplně�ní�m castingově�ho formula� r�ě účastí na castingu jako subjěkt osobní�ch u� daju�   (dále jen 
"umělec") vě smyslu ust. §5, odst. 2 za�kona c�. 111/2019 Sb. o ochraně�  osobní�ch u� daju� , vě zně�ní�
pozdě� js� í�ch pr�ěpisu�  (da� lě tě�z�  jako za�kon),  udě� luji dobrovolně�  souhlas  sě shromaz�ďova�ní�m, 
uchova�va�ní�m a zpracova�va�ní�m osobní�ch u� daju�  poskytnuty�ch spra�vci osobní�ch u� daju� , ktěry�m 
jě Mgr. Son� a Vorlí�c�kova� ,  IČ. : 47585790, sě sí�dlěm Na drac�ka� ch 14, 16200 Praha 6 ( da� lě jěn 
„spra�vcě“) a souhlasí�m s tí�m, aby mojě osobní� u� dajě, vc�ětně�  fotografií�, byly pro spra�vcě 
zpracova�ny:

 spra�vcěm

 pově�r�ěny�m pracovní�kěm spra�vcě.

Těnto souhlas jě udě� lěn a platí� do jěho pí�sěmně�ho odvola�ní� umě� lcěm a jě spra�vci poskytova�n 
na dobu něurc�itou. Umě� lěc mu� z�ě poz�a�dat spra�vcě o informaci o zpracova�ní� osobní�ch u� daju�  o 
jěho osobě� . 

Umě� lěc prohlas�ujě, z�ě jsěm si vě�dom(a) svy�ch pra�v podlě ust. §15 a 21 za�kona a prohlas�ujě, z�ě 
vs�ěchny uvěděně�  u� dajě jsou pr�ěsně�  a pravdivě�  a jsou poskytova�ny dobrovolně� .

Spra�vcě prohlas�ujě, z�ě osobní� u� dajě budě pouz� í�vat za u� c�ělěm hěrěckě�ho obsazovaní� 
audiovizua� lní�ch projěktu�  (filmu� , TV por�adu� , rěklam a dals� í�ch sluz�ěb spra�vcě) a budě jě 
zpracova�vat na� slědují�cí�m zpu� soběm:

strojově�  (automatizovaně�) prostr�ědnictví�m poc�í�tac�u�  a poc�í�tac�ovy�ch programu�

v pí�sěmně�  podobě�  – smlouvy, fotografiě a  dals� í� dokuměnty potr�ěbně�  k vytva� r�ění� nabí�děk 
hěrěckě�ho obsazění�.

Spra�vcě prohlas�ujě, z�ě budě shromaz�ďovat osobní� u� dajě v rozsahu nězbytně�m pro naplně�ní� 
vy�s�ě stanověně�ho u� c�ělu a zpracova�vat jě pouzě v souladu s u� c�ělěm k ně�muz�  byly shroma�z�dě�ny.
Těnto souhlas jě svobodny�  a vě�domy�  projěv vu� lě subjěktu u� daju� , jěhoz�  obsahěm jě svolění� 
subjěktu u� daju�  sě zpracova�ní�m osobní�ch u� daju� .

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

---------------------------------------- ----------------------------------------
Soňa Vorlíčková         umělec
Castingová agentura Soni Ticháčkové
Na Dračkách 14, 162 00 - Praha 6
IČ: 47585790
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