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Biokont CZ, s.r.o.       
Kontrola ekologického zemědělství - Inspekce a certifikace BIO 

Měřičkova 34, 621 00  BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA 
Kanceláře Brno, Kotlářská 53; Pracovní doba: Po-Pá 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h 

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ             Číslo Biokontu: 

(dále také jako „Souhlas“)             

                    IČ: 

 

 
Já,                

 

(dále také jako „subjekt údajů“) souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených níže, a to 

za účelem zpracování všech údajů pořízených při prováděných inspekcích. 
 

Na základě tohoto Souhlasu budou zpracovávány všechny osobní údaje a fotodokumentace pořízené při 

prováděných inspekcích. 
 

Osobní údaje budou zpracovány následujícími způsoby: v papírové a elektronické podobě. 
 

Subjekt údajů je oprávněn udělit Souhlas pouze k některým z výše uvedených způsobů zpracování. 
 

Správcem osobních údajů je:  Biokont CZ, s.r.o. IČ 269 78 474  (dále také jako „správce“). 

 

Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn kdykoliv odvolat. Subjekt údajů 

 je rovněž oprávněn odvolat svůj Souhlas pouze ohledně některých svých osobních údajů nebo ohledně 

 některého způsobu zpracování.  

 

Odvolání Souhlasu je možné např. doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky (ID: zfwrryt) nebo doručením osobně do kanceláře 

Biokont CZ, s.r.o. 

 

Poskytnutí služby ze strany správce není podmíněno udělením nebo odvoláním tohoto Souhlasu. 

Neudělením nebo odvoláním svého Souhlasu nebude subjekt údajů nijak poškozen. Odvoláním Souhlasu 

není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů zpracovaných do okamžiku odvolání Souhlasu. 

 

Vedle výše uvedeného oprávnění k odvolání Souhlasu má subjekt údajů rovněž právo na opravu, právo na 

výmaz, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. 

 

Souhlas uděluji po dobu trvání Smlouvy o inspekci a certifikaci nebo SMLOUVY o kontrolní činnosti  

a vydávání kontrolních osvědčení (dále jen „certifikát“) o původu bioproduktů, biopotravin a ostatních 

bioproduktů  

č. smlouvy: ………………………………. 

 

Prohlašuji, že jsem tento Souhlas učinil svobodně a bez nátlaku a že jsem pro udělení tohoto Souhlasu 

obdržel všechny relevantní informace. 

 

Dále prohlašuji, že text tohoto Souhlasu je pro mě srozumitelný a rozumím jazykovým prostředkům 

v něm použitým. Tento Souhlas je vyjádřením mého svobodného, konkrétního, informovaného  

a jednoznačného svolení ke zpracování mých výše uvedených osobních údajů. 

 

V……………………………..………..dne ……….. 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(razítko a podpis subjektu údajů) 
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Měřičkova 34, 621 00  BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA 
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Prohlášení a závazek                   Číslo Biokontu: 

hospodářského subjektu:              

 IČ:   
 

1. Prohlášení a kontrolní opatření (pokud není součástí systému kvality/jakosti): 

Při prvním provádění kontrolních opatření (VKO) hospodářský subjekt vypracuje a následně uchová: 

 a) celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti, který bude průběžně aktualizovat; 

 b) všechna praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo zařízení a/nebo činnosti, 

aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce; 

 c) bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými 

produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění, která by měla být prováděna ve skladovacích 

zařízeních a v průběhu celého produkčního řetězce hospodářského subjektu; 

d) zvláštní charakteristiky použitého způsobu produkce, pokud má hospodářský subjekt v úmyslu žádat o 

osvědčení (certifikát). 
 

    2.    Hospodářský subjekt se zavazuje: 

 a) že bude provádět činnosti v souladu s pravidly ekologické produkce a platnou legislativou; 

 b) že v případě porušení předpisů nebo nesrovnalostí přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické 

produkce (nezbytná opatření k nápravě); 

 c) že písemně informuje kupce svého produktu, aby zajistil, že z dotyčné produkce bude odstraněno 

označení vztahující se k ekologickým způsobům produkce; 

d) že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu 

kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty v souladu s kontrolním systémem vytvořeným daným 

členským státem, souhlasí s výměnou informací mezi těmito orgány nebo subjekty;  

e) že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu změní 

svůj kontrolní orgán nebo subjekt, souhlasí s předáním své kontrolní dokumentace novému kontrolnímu 

orgánu nebo subjektu;  

f) bude výsledky certifikace prezentovat pouze pro oblast, pro kterou byl certifikát vydán a nebude svou 

certifikaci na produktu používat způsobem poškozující pověst EZ nebo certifikačního orgánu Biokontu; 

g) že v případě, kdy tento hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s uchováním 

kontrolní dokumentace po dobu alespoň pěti let; 

h) že souhlasí s tím, že bude neprodleně informovat Biokont, popř. příslušné kontrolní orgány nebo 

subjekty o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení týkajícího se ekologického statusu jeho 

produktu nebo ekologických produktů získávaných od jiných hospodářských subjektů či subdodavatelů; 

i) že ke kontrole zajistí nebo vytvoří odpovídající materiální a technické podmínky a poskytne 

odpovídající součinnost v termínu, který určí Biokont. Umožní pořizovat fotodokumentaci, přístup do 

všech částí jednotky a do všech zařízení stejně jako ke všem záznamům a příslušným podpůrným 

dokladům. Dále poskytne veškeré přiměřeně nezbytné informace a výsledky svých vlastních kontrol 

kvality. Zabezpečí dopravu inspektora v terénu na jednotlivé pozemky nebo provozy; 

j) že činí veškerá nezbytná opatření pro provádění hodnocení a dozoru (jeli požadován), včetně zajištění 

dokumentace a záznamů pro prověřování a přístup k příslušnému zařízení, místu (místům/oblastem), 

pracovníkům a dodavatelům klienta, šetření stížností, účast provozovatelů, pokud je to možné; 

k) uhradí Biokontu za jeho činnost „Faktury“ / „Proforma faktury“ včas a ve stanovené výši.  
 

3. Hospodářský subjekt oznámí neprodleně Biokontu tyto informace - změny: 

a) název, adresu, nová telefonní čísla hospodářského subjektu;  

b) nové umístění zařízení, nové pozemky (LPIS / mimo LPIS - katastrální údaje); 

c) rozšíření /omezení činností a výrobků / produktů; 

d) každý dovoz a vývoz z/do třetích zemí;   

e) v případě zemědělského podniku údaje o zvířatech;  

f) ID datové schránky. 
 

V……………………………………….. dne ……….. 
 

 

 

 

………………………………………….         ………………………………………….  

(razítko a podpis odpovědné osoby)     (razítko a podpis Biokontu) 
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