
Akci zajistila DTA Domino

email: dalibornigrin@centrum.cz

tel.: 724 138 542

Toto potvrzení odevzdejte prosím lektorovi

IZO školy (nikoliv ředitelství):

Vyplní kontaktní osoba školy (vedoucí skupiny)*:

Jméno*: Příjmení*:

3SŠ 4SŠ

Jména lektorů

1.

2.

Vlast. autem km: 3.

Znalosti žáků: 4.

Účast osoby z potvrzení? Počet promotérů:

Poznámka

víčka

*Výše uvedené údaje v Zápisu z akce budou zpracovány a uchovány za účelem prokázání míry příslušného osobního oslovení dle rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí o autorizaci ze dne 28. 3. 2002, čj. OODP/9246/1440/3/02 ve znění pozdějších změn vydané společnosti EKO-KOM, a.s. (dále jen „Rozhodnutí 

MŽP“). 

Na místě od - do:

nk bat el bio kov

Typ akce:

Ve škole se třídí: pap plast sklo

2SŠ6 7 8 9 1SŠ

Slovní hodnocení, připomínky, náměty a vzkazy pořadateli:

Vyplní lektor:

Hodnocení školy:

Podpis lektora

Počet účastníků:

……………………………………..

Počty tříd v jednotlivých ročnících, které se zúčastnily programu

2MŠ 3MŠ 4MŠ 1 21MŠ 3 4 5

Telefon*:

možno umístit razítko místo 

vyplňování řádků vlevo

Celkový počet žáků na škole:

E-mail*:

Datum:

Potvrzení o provedení výstavy "Tonda Obal na cestách"

Vyplní škola/organizace:

Adresa:

Název:

Pracovní pozice*:

Podpis a razítko

Informace o akci:

Celkový počet přednášek: Akce od - do:

www.tonda-obal.cz www.ekokom.cz www.jaktridit.cz



*Zpracování osobních údajů:
Společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4763, jako správce osobních údajů Vás tímto informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. května 2018 ve smyslu Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), že 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat prostřednictvím (i) zpracovatele (zajišťujícího pro správce výstavu v oblasti ekologické výchovy a 

osvěty), tj. Markem Mozolou, s místem podnikání Starý Brázdim 42, 250 63, Mratín, IČO: 711 31 612 (dále jen „agentura"), a (ii) dalších 

zpracovatelů(1) za následujícími účely: 

1. Oprávněný zájem správce – ověření splnění informační povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům dle Rozhodnutí MŽP

Správce dle Rozhodnutí MŽP má povinnost zajistit informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru a využívání 

odpadu z obalů a o způsobu zajištění zpětného odběru. Za účelem prokázání splnění této povinnosti bude správce prostřednictvím auditorů 

ověřovat, že správce svoji povinnost splnil. Za tímto účelem bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, 

telefon, e-mail, pracovní pozice. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, v elektronické a listinné podobě a bude je za účelem 

ověření předávat zpracovatelům(1). Vaše osobní údaje za tímto účelem bude správce zpracovávat po dobu 3 let ode dne, kdy jste Vaše 

osobní údaje poskytli. Správce Vás dále informuje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné, a 

nezbytné pro plnění povinností správce. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné zúčastnit se semináře/exkurze.

2. Rozesílání obchodních sdělení a marketingové účely

Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti je správce oprávněn používat elektronickou 

adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl (jedná se 

zejména o informace o projektech, vzdělávacích akcí týkajících se ekologické výchovy a osvěty). V těchto případech platí, že tak lze činit až 

do vyjádření nesouhlasu ze strany kontaktní osoby.

Pokud správci níže udělíte souhlas**, správce bude zpracovávat sám, ale i prostřednictvím svých zpracovatelů(1), Vaše osobní údaje v 

rozsahu: jméno, příjmení, pracovní pozice, telefon, e-mail pro marketingové účely, tj. zejména za účelem zasílání informací o pořádaných 

soutěžích a jiných aktivitách organizovaných správcem a případně třetími osobami. Pokud budete souhlasit***, správce předá Vaše osobní 

údaje spolupracujícím agenturám.  které v souvislosti se vzdělávacími aktivitami Vám budou zasílat bližší informace o dalších vzdělávacích 

akcí.   Při udělení souhlasu** získáte od správce odměnu v podobě kreditů(3), které budete moci využít pro objednávku materiálů 

na http://www.ucitele.tonda-obal.cz/objednavka-materialu/.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovým účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, v 

elektronické a listinné podobě po dobu maximálně 5 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, 

kdy údaje lze zpracovávat do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat 

zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: nezasilat@ekokom.cz. 

**Zaškrtnutím příslušného políčka □ uděluji - □ neuděluji správci 

souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k 

stanovenému účelu, jak uvedeno výše. 

***Dále □ uděluji - □ neuděluji souhlas k předání svých osobních 

údajů spolupracujícím agenturám(2) za účelem zasílání informací o 

dalších vzdělávacích akcí.
Poučení

Správce Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li 

nebo domníváte-li se, že správce/zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete požádat 

zpracovatele/správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, 

doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Správce/zpracovatel Vás 

dále informují, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních 

údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: gdpr@ekokom.cz.

(1) Aktuální seznam zpracovatelů je dostupný zde: http://www.ucitele.tonda-obal.cz/spolupracujici-agentury/

(2) Aktuální seznam spolupracujících agentur naleznete zde:  http://www.ucitele.tonda-obal.cz/spolupracujici-agentury/.

(3) Bližší informace o přidělování kreditů získáte zde: http://www.ucitele.tonda-obal.cz/jak-ziskat-kredity/ 


