
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Společnost: 

Společnost:       

IČ:          

DIČ:            

Se sídlem:        ,             

Zápis v OR:           

 
(„Správce“) 

Klient: 

Pan/paní:             

Rodné číslo:                 

IČ:       DIČ:       

Bytem / Místem podnikání:      ,              

Číslo OP/pasu:       /         

Orgán a stát, který OP/pas vydal:       
(„Klient“) 

 
 
Vyjádřením souhlasu dává Klient Správci výslovný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů týkajících se osoby 
Klienta v rozsahu: 
(i)  jméno a příjmení,  
(ii)  adresa elektronické pošty,  
(iii)  telefonní číslo, 
(iv)  trvalé či jiné bydliště, druh a číslo dokladu totožnosti, státní občanství, rodinný stav, počet děti, povolání, sociální zařazení, 

nejvyšší dosažené vzdělání, druh bydlení, kód banky, název zaměstnavatele, délka zaměstnání, datum zahájení stávajícího 
pracovního poměru, údaj, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, čistý příjem, pravidelné závazky, plátce příjmu, 
údaje o ne/využívání finančních služeb. 

 
Osobní údaje v takto vymezeném rozsahu budou zpracovávány pro marketingové účely, tj. zejména za účelem zasílání informací 
a obchodních sdělení týkající se nových produktů a služeb, obchodních nabídek nebo informací určených k přímé či nepřímé podpoře 
produktů či služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.  
 
Klient tímto dále vyjadřuje souhlas s tím, aby Správce: 
 

☐      zpracovával Klientovy osobní údaje pro šíření obchodních sdělení svých a jiných osob, které jsou členy Holdingu či 

obchodními partnery Správce a jejichž seznam je uveden na www.aaaauto.cz/osobniudaje, a to elektronickou formou (e-mail, 
SMS); 

  

☐ za předpokladu splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
předával osobní údaje Klienta svým zpracovatelům a obchodním partnerům, jejichž seznam je dostupný na 
www.aaaauto.cz/osobniudaje, přičemž Správce bude předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak 
nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám 
platným v Evropské unii. 

  
Právním důvodem zpracování osobních údajů pro výše vymezené účely je v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů výslovný souhlas Klienta poskytnutý v této formě. Poskytnutí osobních údajů Klienta v rozsahu uvedeném výše je pro 
dané účely nezbytné. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Klient svobodně a dobrovolně a neposkytnutí daného 
souhlasu nebude mít jiný následek než nemožnost realizovat výše uvedené účely.  
  
Klient bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat zasláním písemného požadavku na výše uvedenou adresu Správce 
či využitím kontaktního formuláře na www.aaaauto.cz/osobniudaje, přičemž takovým odvoláním nebude dotčena zákonnost 
zpracování osobních údajů vycházejícího z tohoto souhlasu po dobu před jeho odvoláním.      
Informace o právech subjektu údajů 

 
Klient potvrzuje, že mu byla řádně poskytnuta informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování, a o 
Klientovu právu: 
 

 požadovat na Správci přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz, 

 kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu, 

 požadovat omezení zpracování osobních údajů, 

 přenést osobní údaje týkající se osoby Klienta k jinému správci, 

 nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro 
Klienta mělo právní účinky nebo by se Klienta obdobným způsobem významně dotýkalo, a 

 obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností. 

 

Podrobné Zásady ochrany a zpracování osobních údajů v rámci koncernu AURES jsou k dispozici na 
www.aaaauto.cz/osobniudaje.  

 

 

 

 

................................................... 

jméno a podpis Klienta 
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