
Consent to the Processing of Personal Data 

By filling in the data in the form and by sending it, I give my consent to the Technology Agency 

of the Czech Republic with its registered office at Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00, 

established pursuant to § 36a of Act No. 130/2002 Coll. on support of research, experimental 

development and innovation from public funds and on the amendment of some related acts, 

to the processing of the indicated personal data for the purpose of their publication on the 

website (www.tacr.cz/partnering-tool/ and www.tacr.cz/en/partnering-tool-2) in order  

to enable establishment of cooperation with other entities and to inform the data subject 

about possibilities of international cooperation. This consent to the processing of personal 

data is becoming the legal basis for the processing of personal data of the data subject. 

 

The data subject is giving consent to the processing and storage of the following personal data: 

− name, e-mail, telephone number, company name 

 

The Technology Agency of the Czech Republic further informs the data subject about the rights 

laid down in Regulation (EU) 2016/679 (GDPR): 

● the existence of the right to request from the controller access to and rectification  

or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject  

or to object to processing as well as the right to data portability; 

● the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting  

the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 

● the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 

● the right to rectification, the right to erasure, the right to restriction of processing,  

the right to data portability, the right to object, the notification obligation of the controller 

regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing,  

and the right of the data subject not to be subject to a decision based solely on automated 

processing; 

● about the period of personal data processing in the duration of 5 years. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Vyplněním údajů ve formuláři a jeho odesláním uděluji souhlas Technologické agentuře České 

republiky (TA ČR) se sídlem Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00, zřízené dle § 36a zákona  

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů se zpracováním uvedených osobních 

údajů za účelem jejich zveřejnění na webové stránce (www.tacr.cz/partnering-tool/  

a www.tacr.cz/en/partnering-tool-2) pro umožnění navázání spolupráce s jinými subjekty  

a informování subjektu údajů o možnostech mezinárodní spolupráce. Právním základem  

pro zpracování osobních údajů subjektu údajů se stává tento souhlas se zpracováním osobních 

údajů. 

 

Osobní údaje, s jejichž zpracováváním a uchováváním dává subjekt údajů souhlas, jsou: 

- jméno, e-mail, telefon, název společnosti  

 

Technologická agentura ČR subjekt údajů dále informuje o právech, uvedených v Nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR): 

● o existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím  

se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,  

a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; 

● o existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

● o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

● o právu na opravu, právu na výmaz, právu na omezení zpracování, právu  

na přenositelnost údajů, právu vznést námitku, oznamovací povinnosti správce 

ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a právu 

subjektu údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně  

na automatizovaném zpracování; 

● o době zpracování osobních údajů v délce 5 let. 
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