ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KONTA
DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU ZBRANÍ
(pro pověřenou osobu držitele zbrojní licence)

Držitel zbrojní licence
Název držitele

…………………………..………………………………………

IČO

…………………………..………………………………………

číslo zbrojní licence

…………………………..………………………………………

Žádám o zřízení přístupového konta pro
pověřenou osobu:
Jméno a příjmení:

…………………………..………………………………………

Datum narození:

…………………………..………………………………………

Adresa místa trvalého pobytu…………………………..………………………………………
Telefon1):
1

E-mail ):

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

Pověřené osobě žádám nastavit
přístupovou roli2):

Zbrojíř

Správce kont

Statutární orgán

s oprávněním zápisu na provozovny
..………….…..………….…………………..…………….………………………………………
..………….…..………….…………………..…………….………………………………………
..………….…..………….…………………..…………….……………………………………….
Zanikne-li u pověřené osoby potřeba přístupu do systému CRZ, požádám o zrušení jeho
přístupového konta.

………………………

………………………………………………….

Datum

Razítko/podpis oprávněné osoby držitele ZL

1

) Nepovinný údaj.
) Lze uvést jednu nebo více uživatelských rolí.

2

Já - pověřená osoba - prohlašuji, že
1. jsem se seznámil/a s „Provozním řádem systému Centrální registr zbraní“ a s
„Bezpečnostnímu pravidly pro externí vkladatele“3), že oběma dokumentům rozumím a
že se těmito dokumenty budu při činnostech v systému Centrální registr zbraní řídit;
2. své přístupové konto budu chránit proti případnému zneužití, a že své přístupové údaje
ani certifikát, kterým svůj přístup do systému Centrální registr zbraní autentizuji,
neposkytnu jiné osobě.
Poučení:
Policie České republiky (dále jen „policie“) jako správce Centrálního registru zbraní
zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté v této žádosti v modulu pro řízení přístupů do
Centrálního registru zbraní.
Pro plnění povinnosti, které jí stanovuje § 13 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je policie povinna zajistit, aby systémy pro
automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, a tyto
osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění. Současně je
Policie České republiky povinna pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a
ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje v Centrálním registru zbraní
zaznamenány nebo jinak zpracovány.
Poskytnutí Vašich osobních údajů, kromě údaje o telefonu a e-mailu, je povinné. Bez jejich
poskytnutí Vám nemůže být zřízeno přístupové konto do Centrálního registru zbraní, neboť
by policie nemohla zajistit plnění svých výše uvedených povinností.
Poskytnutí údaje o telefonu a e-mailu je dobrovolné. Telefon a e-mail policie využije
v případě řešení Vašich uživatelských problémů při práci s Centrálním registrem zbraní.
Vaše osobní údaje vedené v přihlašovacím modulu Centrálního registru zbraní budou
zlikvidovány, jakmile pominou důvody pro jejich vedení (po zrušení přístupového konta).
Podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, máte právo, pokud o to požádáte, na informaci o zpracování svých osobních údajů.
Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že policie zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou
Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete policii požádat
podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně máte právo se se
svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
………………………

………………………………………………….

Datum

Podpis pověřené osoby držitele ZL

3

) Dokumenty jsou uveřejněné na http://www.policie.cz/clanek/centralni-registr-zbrani.aspx.
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