
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) 

 

Pan/Paní ………………………………………………………………., nar.: ………………….....,  

bytem:……………………………………………………………………………………………(„Vy“) 

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS JAKOŽTO KLIENT, 
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“) 

Společnosti: Pokorný – Tesler s.r.o., IČO: 25414836, se sídlem: Moskevská 32/1577, 
400 01  Ústí nad Labem, kontaktní e-mail: info@autobazarcentrum.cz („My“) 

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.  

I. 
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme? 

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše 
osobní údaje („Osobní údaje“): 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely: Kupní a zprostředkovatelské 
smlouvy. Plná moc k převodu vlastnického práva. 

- Jméno, rodné číslo, číslo Občanského průkazu, bydliště, tel. číslo (mobil, popř. pevná 
linka), místo narození, e-mailová adresa 

Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení 
souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat. 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu. 

Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno další 
trvání ... (pozn.: V souladu s čl. 7 GDPR je třeba stanovit, zda je plnění předmětného vztahu 
podmíněno tímto souhlasem či nikoliv.) 

Na základě zpracování Vašich Osobních údajů budeme některá naše rozhodnutí provádět 
tak, že budou založená výhradně na automatizovaném zpracování. 

 

II. 
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme? 

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých 
činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují 

 serverové, webové, cloudové nebo IT služby; 



 účetní služby - ... 

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny 
tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě.  

III. 
Kde nás můžete kontaktovat? 

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na 
e-mailové adrese: info@autobazarcentrum.cz 

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů 
ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich  služeb či v případě uplatnění 
Vašich práv.  

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme 
Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na 
našich internetových stránkách na adrese: www.autobazarcentrum.cz 

III. 
Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad? 

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který 
svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech 
Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se 
zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu 
na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.  

IV. 

Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat? 

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po 
dobu nejméně 10 let od poskytnutí údajů.  

VI. 

Můžu souhlas odvolat? 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených 
skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese: 
info@autobazarcentrum.cz Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti 
Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další 
zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod. 

 

V Ústí nad Labem, dne ....................................................... 

 

http://www.uoou.cz/
mailto:info@autobazarcentrum.cz


ZÁZNAM  O  ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Jméno a kontaktní údaje správce: Pokorný – Tesler s. r. o., IČO: 254 14 836, sídlem: 
Moskevská 32/1577, 400 01  Ústí nad Labem 

kontaktní e-mail : info@autobazarcentrum.cz, tel: 603 7174 808 

2. Kategorie subjektů údajů:  

- zaměstnanci 

-  klienti  

-  obchodní partneři 

(nehodící se bude škrtnuto) 

3. Kategorie osobních údajů: 

- identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) 

- kontaktní údaje (zejména telefonní číslo, mailová adresa, adresa pobytu) 

- údaje o majetkových poměrech  

4. pravidla zpracování osobních údajů  

1.1. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále 
také jako „Osobní údaje“). 

1.2. Vaše Osobní údaje zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených 
právních základů: 

1.2.1. plnění smlouvy o zprostředkování obchodu, kupních a jiných smluv 

1.3. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám: 

1.3.1. externí účetní; 

1.3.2. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či 
kteří jsou jeho obchodními partnery 

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

1.5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních 
předpisů. 

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si 
můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás 
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém 
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo 

mailto:info@autobazarcentrum.cz


na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje 
byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k 
automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo 
získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za 
další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu 
administrativních nákladů. 

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat 
Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či 
neúplné. 

1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí 
vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které 
byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný 
další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují 
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní 
nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se 
nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně 
pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale 
místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) 
Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) 
nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. 
Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je 
podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu 
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,  

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat 
Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování 
nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost 
tyto údaje předala jinému správci.  

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, 
že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti 
zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje 
dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 
které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti 
buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či 
elektronickou formou na e-mailové adrese : info@autobazarcentrum.cz 

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů  na adrese: www.uoou.cz.  

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem 



neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost jejího řádného 
plnění. 

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému 
rozhodování, ani k profilování. 

1.11. V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven 
v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu 
a další informace uvedené v této doložce. 

 
5. Technická a organizační bezpečnostní opatření:  

- Ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Správce je zabezpečena uzamykáním 
vchodových dveří se zajištěním bezpečnostním alarmem. 

- Ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným kopírováním a užitím je 
zabezpečena uložením v uzamčené místnosti  

- Ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do 
sítě je zabezpečena přístupovým heslem,  společnost má HW firewall je používán antivirus 
program, jehož součástí je i ochrana dat. 

 
Klient potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů 
Společnosti, uvedenými ve směrnici č. 1/18 ze dne 20.5.2018. Poskytnutí osobních údajů 
Klienta je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Společnosti, 
případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 20. 5. 2018 
 
 

Pokorný – Tesler s. r. o. 
IČO: 254 14 836 

Sídlem: Moskevská 1577/32 
400 01  Ústí nad Labem 

 


