
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ  

 
Já, níže podepsaná/ý 

 Jméno a příjmení:    ......................................................................................................................................................................... 

datum narození:  ......................................................................................................................................................................... 

bytem:   ......................................................................................................................................................................... 

emailová  adresa:  ......................................................................................     telefon:  ................................................ 
 

uděluji tímto svobodně, vědomě a dobrovolně výslovný souhlas s tím, aby zřizovatel AUTOŠKOLA FICTUM s.r.o., se sídlem Tři 
Sekery - Krásné 148, PSČ 353 01, IČ: 27960552,  a  AUTO - MOTOŠKOLA,  Tomáš Fictum se sídlem Tři Sekery - Krásné 148, PSČ 
353 01, IČ: 46824472, („zřizovatel“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) jako správce shromažďoval a manuálně i elektronicky zpracovával mé osobní údaje, a to pro účely 
spojené s činností autoškoly, s činností školení,  evidence povinných údajů předepsaných zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nabízení služeb autoškoly, pro marketingové a obchodní účely autoškoly (informování o službách, 
produktech a aktivitách, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše  uvedeným spojených, a 
to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do doby písemného 
odvolání  tohoto souhlasu, případně  do doby ukončení  činnosti  autoškoly. Z důvodu zákonné povinnosti k uchovávání evidence  
výuky a výcviku, má autoškola za povinnost evidovat, shromažďovat a uchovávat  osobní údaje klienta nejméně po dobu pěti let. 
V tomto období je možno svůj souhlas odvolat jen částečně s omezením na uchování dat předepsaných zákonem č. 247/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Jsem si vědom toho, že zřizovatel je povinen mi na požádání předat informaci o zpracování mých osobních údajů. Obsahem 
takové informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, 
které jsou předmětem  zpracování,  včetně veškerých informací o jejich  zdroji, o povaze automatického  zpracování v souvislosti 
s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je 
zásah do jeho práva a jeho oprávněných zájmů, o příjemci, popřípadě kategoriích příjemců. 

Jsem si vědom toho, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou  jeho soukromého  a osobního  života nebo  v rozporu se zákonem,  zejména  jsou-li osobni  údaje nepřesné  
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. 
Zejména se může jednat o bloková ní, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li jeho žádost shledána 
oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li správce jeho žádosti, může se obrátit přímo na Úřad na 
ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, aby  se obrátil se  svým podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů 
přímo. 

Dále uděluji zřizovateli souhlas, aby mi v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti a o 
změně některých zákonů (zákon o některých službách  informační společnosti),  ve znění pozdějších předpisů v budoucnu  zasílal 
na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře služeb nebo 
image jeho podniku a reklamu, zpravidla formou sdělení označeného jako „obchodní  sdělení“. 

Jsem si vědom toho, že mám kdykoli jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem zdarma nebo na učet zřizovatele 
odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy a to bud’ zasláním 
informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení nadále zasílány na platnou adresu odesílatele obchodního sdělení, 
jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo zasláním této informace poštou na adresu sídla zřizovatele. 

 
 

 

V Mariánských Lázních dne ....................................   ........................................................................... 

Podpis 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u osoby mladší 18ti let) 

Souhlasím, aby výše jmenovaný udělil souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.  

 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce      Podpis zákonného zástupce 

 


