ŽÁDOST O UDĚLĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A DATŮM
PRO FYZICKÉ OSOBY
Národní geoportál INSPIRE
Česká informační agentura
životního prostředí
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10
Věc: Žádost o udělení zvláštního přístupu ke službám a datům Národního geoportálu INSPIRE
I.

Žadatel
Jméno: .......................................................................................................................................................
Příjmení: ......................................................................................................................................................
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ........................................................................................................................................................
Kontaktní e-mail: ..........................................................................................................................................
II.
Tímto žádám o rozšíření práv k účtu pro vkládání vlastních dat a registraci služeb na Národní geoportál
INSPIRE
III.
Na základě této žádosti budou práva rozšířena výhradně pro Žadatele. Žadatel zamezí nepovolenému
přístupu ke službám a datům Národního geoportálu INSPIRE, jestliže toto žadatel neučiní, bude za
případné zneužití právně zodpovědný.
IV.
Žadatel je oprávněn dočasně postoupit výkon práv a povinností vyplývajících z účtu zpřístupněnému na
základě této žádosti dalším registrovaným subjektům.
V.
Za poskytování přístupu třetím osobám ke službám a datům Národního geoportálu INSPIRE na základě
čl. IV je plně zodpovědný Žadatel.
VI.
Žadatel tímto uděluje státní příspěvkové organizaci CENIA, česká informační agentura životního
prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 1442/65, PSČ 100 10, IČ 45249130 (dále je „správce“), výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v čl. I v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), za účelem poskytování
přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a vyřizování objednávek
vybraných dat a služeb. Osobní údaje uvedené v čl. I mohou být správcem zpřístupněny výlučně
poskytovatelům prostorových dat a služeb založených na prostorových datech za účelem nastavení
přístupu k jejich datům a službám a vyřízení objednávek uživatelem požadovaných dat a služeb. Osobní
údaje jsou správcem uchovávány a zpracovávány pouze po dobu, kdy je účet žadatele zřízený na
Národním geoportálu INSPIRE aktivní. Žadatel má právo na přístup k osobním údajům dle § 12 zákona
a další práva dle § 21 zákona, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze v
případě, že by správce porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat
blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
V ..................... Dne ......................
....................................
Razítko a podpis

