
 
 

 

Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

Adresa trvalého pobytu  

 
poskytuji Policii České republiky - službě pro zbraně a bezpečnostní materiál 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů1) 
 

Telefon                                              E-mail 

 

za účelem 
jejich využití v případě potřeby mne kontaktovat ve věcech souvisejících s výkonem státní 
správy na úseku2) 

ÿ zbraní, střeliva, munice nebo pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 
Sb., o zbraních, 

ÿ nakládání s bezpečnostním materiálem podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání 
s bezpečnostním materiálem. 

Poučení: 
Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál při výkonu státní správy na úseku zbraní, střeliva, 
munice a pyrotechnického průzkumu nebo na úseku bezpečnostního materiálu zpracovává osobní 
údaje v nezbytném rozsahu a v souladu s právními předpisy, kterými jsou zákon o zbraních, zákon 
o nakládání s bezpečnostním materiálem a některé další předpisy (např. vyhláška č. 221/2017 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních).  

Své kontaktní údaje poskytujete službě pro zbraně a bezpečnostní materiál dobrovolně a pouze za 
účelem usnadnění komunikace při výkonu státní správy dle výše Vámi vyznačené právní úpravy. 
Kontaktní údaje budou zpracovávány po dobu zpracování Vašich osobních údajů v centrálním 
registru zbraní, v evidenci bezpečnostního materiálu nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Svůj 
souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, a to u příslušného útvaru policie, kterým je odbor služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie nebo ředitelství služby pro zbraně a 
bezpečnostní materiál Policejního prezidia České republiky. Příslušný útvar policie v takovém 
případě poskytnuté kontaktní údaje neprodleně vymaže. 

Podle čl. 15 až 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), máte právo na přístup k osobním 
údajům, na opravu a výmaz zpracovávaných osobních údajů a na omezení zpracování osobních 
údajů. Současně máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů: Policie České republiky, Policejní prezidium 
České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, ISDS gs9ai55.  

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Policie České republiky, Policejní prezidium 
České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, ISDS gs9ai55. 

 

 

………………………    …………………………………………………. 

Datum      Podpis  

                                                   
1)  Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 - GDPR). 

2)  Vyznačte, pro jaký úsek státní správy souhlas poskytujete. 


