
Formulář pro autory časopisu českého notářství Ad Notam 

Vážení autoři Ad Notam, prosím věnujte pozornost následujícím údajům, jejichž správné vyplnění a odeslání 
emailem na adresu adnotam@impax.cz zajistí bezchybou komunikaci mezi Vámi a redakcí, jakož i rychlé 
vyplacení autorského honoráře. Děkujeme. 

 

Jméno a příjmení autora vč. titulů před a za jménem  

Rodné číslo 

Adresa trvalého bydliště (město, ulice, č.p., PSČ) 

Korespondenční adresa (město, ulice, č.p., PSČ) 

Telefonický kontakt na Vás 

E-mailový kontakt na Vás 

Bankovní spojení pro vyplacení honoráře 

Informace o Vašem profesním, akademickém či pedagogickém působení (bude uvedeno u Vašeho příspěvku) 

 

Požaduji zaslání příspěvku k autorizaci (je možné pouze při zaslání příspěvku do redakční uzávěrky) 

Prohlašuji, že článek nebyl dosud publikován 

(pokud publikován byl, uveďte prosím kde a kdy) 

 

Děkujeme za správné vyplnění a zaslání na adnotam@impax.cz, nebo prispevky.adnotam@nkcr.cz. 

 

* Má-li Váš příspěvek více autorů, prosíme o vyplnění a zaslání formuláře ještě dalšími dotyčnými autory 
** Tento formulář není nutné vyplňovat pro každý příspěvek Ad Notam, stačí pouze při první publikační činnosti a nadále už jen 
v případě, že dojde ke změně v údajích. 
 
*** Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Impax, spol. s r. o., se 
sídlem Na usedlosti 1697/5, Praha 4, 147 00, Česká republika, IČ: 27161391 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas 
uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a 
svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a 
seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 
Účel zpracování osobních údajů 
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a 
zpracovávány výhradně pro účely řádného vyplácení autorských honorářů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci 
informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly autorské honoráře nadále vypláceny, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z 
tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. 
 
Prohlášení správce 
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v 
souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě 
smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 
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