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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři společností 

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00 (dále jen „správce“) 

pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po 

dobu 6 měsíců ode dne podání podnětu/formuláře. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 

zákona č. 101/2000 Sb. Všechny údaje obsažené v tomto formuláři jsou přesné, pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. 

 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a 

zpracovávány výhradně pro účely vyřízení daného podání/formuláře. Správce prohlašuje, že osobní údaje 

bude shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v 

souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

 

 

 

Consent to the processing of personal data 

In accordance with the Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data and on Amendments 

to Certain Laws, I agree with the processing of personal data stated in this form by Letiště Praha, a. s, 

IČO: 28244532, with registered office at Prague 6, K letišti 1019/6, post code 161 00 (hereinafter referred 

to as "administrator") for the purpose set out below. I give this consent for all the data stated in this form 

for a period of 6 months from the date of submission of the complaint / form. At the same time, I am aware 

of my rights under Sections 12 and 21 of Act No. 101/2000 Coll. All information contained in this form is 

accurate, true, and is provided on a voluntary basis. 

 

In accordance with Section 5 of Act No. 101/2000 Coll. All data stated in this form are collected and 

processed for the purpose of handling the given submission / form only. The Administrator declares that 

personal data will be collected only for the necessary period to fulfil the intended purpose and processed 

only in accordance with the purpose for which they were collected. 
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