
 

  
  
1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR). 
  
2. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje: 

         - jméno a příjmení 
         - datum narození 
         - pohlaví 
         - e-mail 
         - telefonní číslo 
         - poštovní adresu 
         - VIN vozidla 
         - RZ vozidla 
         - datum nákupu vozu 
         - datum servisu vozu 
  
3. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb 
Správce (zasílání zpráv ohledně stáří zakoupeného vozu a narozeninových zpráv, informování o akčních nabídkách, servisních akcích, 
testovacích jízdách, nových modelech,...).Tyto údaje budou Správcem zpracovávány do 04.10.2028. 
  
4. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například oznámením 
zaslaným na adresu Správce nebo zasláním e-mailu na adresu info@hyundai-stepanekauto.cz. 
  
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: 
         a) Hyundai Motor Czech s.r.o., IČ: 28399757 
         b) smluvně sjednaní zpracovatelé se Správcem v rámci skupiny spolupracujících společností - např. úvěrové společnosti,  
             pojišťovny, poskytovatelé software (aktuální seznam je dostupný u Správce osobních údajů)  
    
6. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to např. za účelem: 
         - upozornění na blížící se konec platnosti STK 
         - připomenutí pravidelného servisu 
         - připomenutí dohodnutého termínu návštěvy servisu 
         - kontakt po provedení servisu 
         - kontakt po prodeji nového vozu 
    
    V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující: 
         - telefonicky:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - prostřednictvím SMS:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - e-mailem:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - poštou:    subjekt souhlasí s kontaktem    
  
7. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo: 
         - vzít souhlas kdykoli zpět 
         - požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o Subjektu zpracovává 
         - požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
         - vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
         - požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů 
         - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce 
           nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů    

 

 

Subjekt osobních údajů: 

 

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Společnost: 

Sídlo: 

IČ: 

Hyundai ŠtěpánekAuto s.r.o. 

Služeb 256/5, Praha 

04641736 

Správce osobních údajů: 

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251310 

číslo: 

 

Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 

  

(dále jen "Správce") (dále jen "Subjekt") 

Subjekt osobních údajů   (podpis) 
Datum udělení souhlasu:  


