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Přihláška ke zkoušce podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
(Souhlas se zpracováním osobních údajů) 

Evidenční číslo 
(vyplní ESČ): 

 

 

Evidované údaje podléhající ochraně osobních údajů / GDPR 

Jméno:       Příjmení:       

Titul:       Datum narození:       

Mobil / Telefon:       /       Místo narození:       

E-mail:       Zaměstnavatel1):       

 Adresa bydliště: Člen ESČ:  Ano 
Číslo členského 
průkazu ESČ:       

Ulice a čp./čo.:              /       Odborné 
vzdělání:       

PSČ a obec:              Délka odborné 
praxe:       

1) V případě, že jste zaměstnanec, uveďte název, sídlo zaměstnavatele. V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná, uveďte OSVČ.  

Přihlašuji se na přípravné školení ke zkoušce dle vyhl. 50/1978 Sb.  Prezenčně  Online 

Požadovaný termín prezenční zkoušky (termín zkoušky je platný, pokud je potvrzen ze strany ESČ):       

Žádám o ověření odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. pro činnost v rozsahu: 

 § 4  § 5 § 6  § 7  § 8 pro řízení činnosti dodavatelským způsobem  § 8 pro řízení provozu 

 § 10 samostatné projektování  § 10 řízení projektování  § 11 odst. 1  § 11 odst. 2  § 11 odst. 3 

Na elektrických zařízeních  do 1000 V  nad 1000 V  hromosvody V objektech třídy  A  B 
2) Vybranou variantu označte křížkem. 

Elektrotechnický svaz český, z.s. (dále jen ESČ), bude zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené na této přihlášce na základě Vašeho 
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou. 

Veškeré údaje evidované v souladu s tímto souhlasem jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce. Tyto údaje bude ESČ zpracovávat po 
dobu 6 let od data zkoušky. Každá fyzická osoba má právo odvolat tento souhlas, ESČ odvolání souhlasu zpracuje nejpozději do 5 
pracovních dní od data doručení odvolání souhlasu, pokud jiný právní předpis nestanoví subjektu provádějícímu přezkoušení dle této 
přihlášky povinnost archivovat některé z osobních údajů po jím stanovenou dobu. 

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí vedení evidence zkoušených osob, poskytování údajů o zkoušených osobách státnímu 
dozorovému orgánu a informování o blížícím se konci platnosti zkoušky, či o aktuálních změnách souvisejících se zkouškou. 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem 
souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.  

ESČ je oprávněn na základě podpisu tohoto souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje jiným subjektům pouze za předpokladu, že toto 
poskytnutí je nezbytné k řádnému složení zkoušky nebo pokud to přikazuje zákon. 
 
Podpisem tohoto dokumentu se přihlašuji na výše specifikovanou zkoušku (školení) a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů 
dle pravidel uvedených v tomto dokumentu. 
 
 
V        dne      : 
 
 
 
 
 
          Podpis 
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