OZNÁMENÍ O NESPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK VYMEZUJÍCÍCH POPLATNÍKA
ROZHLASOVÉHO POPLATKU

Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající
1 1  Základní identifikace
IČO
Obchodní firma / organizace
Sídlo – ulice (případně obec)

Číslo popisné

Číslo orientační

Sídlo  místo – obec

PSČ

ID datové schránky

2 – Oznámení
Čestně prohlašuji, že uvedená právnická nebo fyzická osoba podnikající k dnešnímu dni nenaplňuje podmínky zákona
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „Zákon“), které vymezují poplatníka
rozhlasového poplatku, tj. nevlastní, nedrží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc neužívá rozhlasový/é přijímač/e.
Za rozhlasový přijímač ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona se považuje zejména rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, rádio
umožňující příjem digitálního vysílání ve formátu DAB, počítač/notebook s FM/DVB-T/T2 tunerem, televize se set-top boxem nebo
tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/T2/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem
rozhlasového vysílání.

3 – Další kontaktní údaje
☐ Souhlasím
☐ Nesouhlasím
se zpracováním níže uvedených kontaktních údajů správcem (Českým rozhlasem).
Titul/y před jménem

Titul/y za jménem

Doručovací adresa – ulice (popřípadě obec)

Číslo popisné

Číslo orientační

Doručovací adresa – místo – obec

PSČ

E-mailová adresa

Mobil / telefon

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále výslovně prohlašuji, že jsem si vědom/a povinností
vyplývajících ze Zákona, zejména následků, které jsou popsány § 9 Zákona.
V

Jméno:

dne

Příjmení:
Podpis jednatele / oprávněné osoby*

*V případě oprávněné či zmocněné osoby žádáme o doložení plné moci či jiného titulu k zastupování.
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INFORMACE O ZPRACOVNÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Český rozhlas je správcem osobních údajů subjektů v souvislosti s výběrem rozhlasových poplatků.
Český rozhlas osobní údaje zaznamenané v evidenci poplatníků zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, způsobem náležitě zajišťujícím jejich zabezpečení a nepoužívá je pro
jiné než stanovené účely.
Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č. 348/2005 Sb.,
o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném
znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje.
Další poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely přesnější identifikace,
efektivnější komunikace a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud souhlas se zpracováním těchto údajů
neposkytnete, Český rozhlas tyto údaje zpracovávat nebude.
Svůj souhlas se zpracováním nepovinně poskytnutých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním písemné žádosti
správci.
Náležitosti žádosti pro odvolání dříve poskytnutého souhlasu:
a) přesná identifikace subjektu údajů (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa pobytu případně doručovací),
b) uvedení veškerých nepovinných nebo výčet nepovinných údajů, u kterých má být odvolán souhlas,
c) vlastnoruční podpis subjektu údajů nebo oprávněné osoby.
Pokud bude mít Český rozhlas důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může žadatele požádat o poskytnutí dodatečných
informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.
Další informace související se zpracováním osobních údajů:
1) Kontaktní údaje správce osobních údajů: Český rozhlas, IČO: 45245053,
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, e-mailová adresa: podatelna@rozhlas.cz, ID datové schránky: rnaadje
2) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Českého rozhlasu: poverenec@rozhlas.cz
3) Doba zpracování a uložení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od doručení správci.
Nepovinně poskytnuté údaje budou po zpracování žádosti o odvolání souhlasu s jejich poskytnutím, která bude
obsahovat řádně odůvodněné náležitosti, bezodkladně odstraněny.
4) Práva subjektu údajů: Máte právo požadovat od Českého rozhlasu přístup ke svým osobním údajům, máte právo na
opravu údajů nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování a máte
právo na přenositelnost údajů. Žádosti lze podávat písemně na adresu Českého rozhlasu, datovou zprávou do datové
schránky Českého rozhlasu nebo e-mailem. Pokud se domníváte, že Český rozhlas zpracovává Vaše osobní údaje v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo požádat o informace/vysvětlení. Dále máte právo Český
rozhlas vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k omezení, opravě, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.
Jste-li názoru, že Český rozhlas porušuje Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji, můžete podat na Český rozhlas
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Více informací naleznete na stránkách www.rozhlas.cz/osobni-udaje
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