Informace o zpracování osobních údajů
ve smyslu ust. čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecná nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“)
I. Vymezení účastníků
Společnost:
Společnost:
IČ:
DIČ:
Se sídlem:
Zápis v OR:

Klient:
Pan/paní:
Rodné číslo:
IČ:
DIČ:
Bytem / Místem podnikání:
,
Číslo OP/pasu:
/
Orgán a stát, který OP/pas vydal:
E-mail:
Telefon:
(„Klient“)
Vztah subjektu údajů ke Klientovi:

,

(„Správce“)

Subjekt údajů:
(nevyplňovat, jedná-li se o Klienta)

☐
☐
☐

Pan/paní:
Rodné číslo:
IČ:
DIČ:
Bytem / Místem podnikání:
Číslo OP/pasu:
Orgán a stát, který OP/pas vydal:

zástupce na základě plné moci
zákonný zástupce
jiný: ________________________

Není-li dále uvedeno jinak, veškeré informace a ustanovení uvedená
níže platí ve stejném rozsahu i pro zástupce Klienta.

II. Informace o zpracování osobních údajů
1. Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů Klienta Správcem je:
a)

2. Právní základ zpracování
osobních údajů

uzavírání smluv a realizace obchodů s klienty, včetně případného zajištění změny
v registru vozidel;
b)
ověření příjmů a výdajů, majetkových poměrů a dalších informací v rámci zprostředkování
financování či pojištění;
c)
zjišťování, prověření a kontrola identifikace klientů a jejich zástupců;
d)
plnění archivační povinnosti, účetní a daňová evidence;
e)
péče o zákazníky ve vztahu ke Klientovi;
f)
ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, uplatňování práv Správce vůči
Klientovi v případě potenciálních sporů s Klientem;
g)
přímý marketing – 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, resp. jiných osob, které jsou partnery Správce a jejichž
seznam je uveden na www.aaaauto.cz/osobniudaje;
h)
analýza údajů.
Ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 Nařízení GDPR lze zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu
subjektu údajů, jestliže:
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů (platí pro účely zpracování uvedené pod body 1. a), b) výše);
b)
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (platí
pro účely zpracování uvedené pod body 1. c), d) výše);
c)
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a
svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (platí pro účely zpracování
uvedené pod body 1. e) až h) výše).
V ostatních případech je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas
Klienta, který si Správce zpravidla vyžádá písemně.
Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Klienta:

jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného pobytu, rodné číslo, pokud bylo
přiděleno, datum narození, státní příslušnost, druh a číslo dokladu totožnosti, jeli Klient fyzickou osobou či zástupcem Klienta – právnické osoby; u fyzické
osoby podnikající dále adresa míst podnikání, označení rejstříku či jiné
evidence, v níž je podnikající fyzická osoba zapsaná, a číslo zápisu do tohoto
registru či jiné evidence;

telefonní číslo, faxové číslo a adresa elektronické pošty, pokud Klient těmito
a)

3. Rozsah osobních údajů
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kontaktními údaji disponuje;
doklady a údaje prokazující oprávnění k zastupování, jde-li o zástupce Klienta;
údaje z dokladu totožnosti v rozsahu podobizna, titul, jméno, příjmení, rodné
příjmení, datum narození, místo a okres narození, trvalý či jiný pobyt, státní
příslušnost, záznam o omezení způsobilosti k právnímu jednání, druh a číslo
dokladu totožnosti, orgán a stát, který doklad vydal, datum vydání dokladu
totožnosti.
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.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména společnosti tvořící se Správcem koncern a
obchodní partneři Správce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Správce
www.aaaauto.cz/osobniudaje. Takovými subjekty mohou být především poskytovatelé
software, v nichž jsou osobní údaje Klientů evidovány, případně další poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době Správce ne/využívá.



4. Informace o
přeshraničním předávání
osobních údajů
5. Správci, společný
správce, zpracovatelé a
další subjekty

V případě, že je jako Správce výše označena kterákoliv společnost ze skupiny AURES odlišná
od AURES Holdings, je společným správcem dále také společnost AURES Holdings a.s., IČ:
017 592 99, DIČ CZ699002719, se sídlem Dopraváků 874/15, Praha 8, PSČ 18400, zápis v
OR:
Městský soud v Praze, B 19139 („AURES Holdings“)

6.Kontakt na pověřence pro
ochranu osobních údajů

Není-li dále uvedeno jinak, veškeré informace a ustanovení uvedená níže platí ve stejném
rozsahu jako pro Správce i pro AURES Holdings s tím, že AURES Holdings odpovídá za
zpracování osobních údajů klientů v rozsahu odpovídajícím účelům vymezeným pod body 1.
g) a h) výše.
Mgr. Lenka Zajíčková
Dopraváků 874/15
184 00 Praha
Česká republika
E-mail: dpo@aaaauto.cz

7. Doba zpracování
8. Poučení o dobrovolnosti

9. Informace o právech
subjektu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován pro všechny společnosti tvořící koncern
se Správcem.
Osobní údaje Klienta budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od uzavření smlouvy
mezi Klientem a Správcem.
Poskytnutí osobních údajů klienta je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je však Správce povinen
osobní údaje klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat, je však poskytnutí některých
osobních údajů podmínkou pro poskytování služeb ze strany Správce. Těmito povinnými údaji
jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození), trvalý nebo
jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma,
odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, druh a číslo
průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.
Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli Klienta a správce předáním
těchto údajů nepodmiňuje prodej zboží či poskytování služeb.
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, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném
rozsahu,
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,
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů v rámci koncernu AURES jsou k dispozici na
www.aaaauto.cz/osobniudaje.

..........................................................
jméno a podpis Klienta
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