Souhlas se zpracováním osobních údajů
ke kupní smlouvě č. (dále jen kupní smlouva)

MITSUBISHI
prodej

Kupující pan / paní , nar. …………, bytem , , (dále jen kupující) tímto dává prodávajícímu – společnosti ,
se sídlem v , , PSČ , IČ: , zapsaná v «Company_Information_Business_Mandatory» (dále jen prodávající)
a dovozci vozidel MITSUBISHI společnosti M Motors CZ s.r.o., IČ: 27192636 zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103356 (dále jen IMPORTÉR) a společnostem ve
skupině Auto Palace Group tj. Auto Palace s.r.o., IČ: 26470462, Auto Palace Spořilov s.r.o., IČ: 48591149
a Auto Palace Butovice s.r.o., IČ: 25689401 (dále jen APG) svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon
OOU“) a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, aby jeho osobní údaje: jméno
a příjmení, datum narození, identifikační číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo jiného
osobního dokladu, poštovní adresa, místo podnikání, telefonní a faxové číslo, elektronická (emailová)
adresa, bankovní spojení, číslo bankovní karty, jiné adresní údaje předané kupujícím a veškeré dostupné
údaje o zakoupeném vozidle (zejména VIN a RZ) dle kupní smlouvy (dále jen „osobní údaje“) byly pro
účely (i) dodržování právních povinností prodávajícího, APG a IMPORTÉRA jako prodejců a distributora
motorových vozidel (zejména svolávací a servisní akce), (ii) ochrany práv a právem chráněných zájmů
prodávajícího, APG a IMPORTÉRA, (iii) plnění kupní smlouvy, (iv) potřeby vyhotovení duplikátu
identifikátoru vozidla (VIN), (v) nabízení a poskytování asistenčních služeb, (vi) zjišťování spokojenosti
kupujícího s poskytovanými službami, (vii) nabídky a průzkumu nabídky obchodu a služeb, (viii) jiných
marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (ix) velkoobchodu a maloobchodu – vytváření
databáze zákazníků, (x) vedení statistiky, (xi) vedení archivu podle příslušného zákona zpracovávány
prodávajícím, APG a IMPORTÉREM jako správci osobních údajů. Kupující tímto také dává
prodávajícímu, APG a IMPORTÉROVI souhlas s pořízením a uchováváním fotokopie svých osobních
dokladů a technického průkazu. Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje byly za výše uvedenými účely
mezi prodávajícím, APG a IMPORTÉREM předávány.
Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro
prodávajícího, APG a IMPORTÉRA osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez
vědomí kupujícího zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje kupujícího vyplývala ze
zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným
účelům a způsobem nepoškozujícím kupujícího. Kupující dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
po dobu 10 let od data podpisu tohoto souhlasu. Tento souhlas může být kupujícím písemně odvolán na
adrese prodávajícího.
Kupující má dle § 11 zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
Kupující má dále dle § 12 zákona OOU, pokud o to prodávajícího nebo APG požádá, právo na informaci o
zpracování svých osobních údajů a prodávající nebo APG je povinen mu tuto informaci bez zbytečného
odkladu předat. Kupující má zároveň dle § 21 zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že
prodávající, APG nebo IMPORTÉR provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, požádat prodávajícího
nebo APG o vysvětlení, resp. požadovat, aby prodávající nebo APG takto vzniklý stav odstranil a dále
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující dává souhlas prodávajícímu, APG a IMPORTÉROVI k zasílání informací, novinek a obchodních
sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího, APG a IMPORTÉRA prostřednictvím elektronické
pošty, poštovní adresy kupujícího, faxu či telefonu. Tento souhlas může být kupujícím písemně odvolán na
adrese prodávajícího.
V …………. Dne
……………………………………
Kupující (jméno, příjmení, podpis)
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