dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) („GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („ZZOÚ")

Realitní kancelář
(„Subjekt údajů“)
mto uděluje společnos
City Performer s.r.o.
IČO: 097 24 222
se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341201
(„Správce“)
souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
1.

DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje se budou zpracovávat výhradně za účelem plnění povinnos vyplývajících pro Správce ze
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnos a nancování
terorismu, v platném znění („AML předpis“) a v rozsahu potřebném pro výkon činnos

realitního

zprostředkovatele v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, ve znění pozdějších
předpisů („ZRZ“).
2.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY
Správce bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s GDPR, ZZOÚ, AML
předpisem, ZRZ a ustanovením § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“)
(„Osobní údaje“):
a)

název společnos ;

b) IČO nebo obdobné číslo přidělené v zahraničí;
c)

sídlo společnos ; a

d) dále buď (i) údaje ke zjištění a ověření totožnos fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu,
nebo (ii) základní iden
(iii) základní iden

kační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu nebo

kační údaje fyzické osoby kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve

statutárním orgánu zastupovala, tj. zejména:
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

i.

jméno a příjmení;

ii.

rodné číslo;

iii.

datum narození a pohlaví (pokud nebylo přiděleno rodné číslo);

iv.

místo narození;

v.

trvalý nebo jiný pobyt;

vi.

státní občanství;

vii.

kopie průkazu(ů) totožnos ;

viii. telefonní číslo;
ix.
3.

emailová adresa.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY
Správce bude uchovávat Osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude Správce uchovávat Osobní
údaje po dobu 5 let, a to z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních
předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynu této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze
pro účely archivace.

4.

ZPŮSOB, JAKÝM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY A UCHOVÁNY
Osobní údaje budou zpracovány ručně v digitální podobě a digitálně uchovány, případně také v štěné
podobě.

5.

DALŠÍ SUBJEKTY
Zpracování Osobních údajů je prováděno pouze Správcem, Osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i to zpracovatelé:

6.

-

poskytovatel skových, marke ngových a jiných souvisejících služeb;

-

případně další poskytovatelé zpracovatelských so warů, služeb a aplikací.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ, INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZZOÚ má Subjekt údajů právo:
a)

požádat o bezplatný přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Správcem;

b) požádat o kopii těchto Osobních údajů;
c)

požádat o opravu nepřesných údajů;

d) požádat o výmaz Osobních údajů;
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e) kdykoliv svůj souhlas vzít zpět, m není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který
byl dán před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2
písm. a) GDPR;
f)

požádat o výmaz Osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud
Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky pro zpracování, nebo pokud jsou Správcem
zpracovány pro právně;

g)

požádat o omezení zpracování svých Osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt
údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků);

h) na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané
automa zovaně na základě souhlasu Subjektu údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu).
Správce nemá pověřence pro ochranu Osobních údajů.
Subjekt údajů má právo podat s žnost pro zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů a v případě pochybnos o dodržování povinnos souvisejících se zpracováním Osobních
údajů právo obrá t se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené Osobní údaje v souladu s GDPR a ZZOÚ i bez souhlasu
Subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnos nebo pro
plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.
Jako Subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnu m údajů mohu odvolat odesláním emailu na adresu support@reado.cz
7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a pravdivé, v případě jakékoliv změny poskytnutých
Osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a dobrovolně souhlasím se zpracováním svých Osobních
údajů za podmínek výše uvedených.
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislos se zpracováním svých Osobních údajů a
pořízením podobizny.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automa zovanému rozhodování, včetně pro lování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a
zpracovávat Osobní údaje bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Subjektu údajů, jehož obsahem je svolení Subjektu údajů
se zpracováním Osobních údajů.
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