
 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já níže podepsaný/á: ……………………………………………………………….. 

 

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

 

trvale bytem: ………………………………………………………………………. 

 

Tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jako ,,zákon“) a nařízení EU č. 2016/679, souhlasím se shromažďováním, zpracováním a 

uchováváním, osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Pavlína 

Sochorová – Autoškola Start, se sídlem U Vrbiček 177, Zdiby, 250 66, IČ: 75311054, číslo 

živnostenského listu 11910-2012-231 , číslo profesního osvědčení PO – 1 – S /2010 -231 (dále též jak 

,,správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány a uchovávány 

správcem a jakýmkoli smluvním partnerem ( zpracovatelem ) správce. 

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas uděluji, je použití 

osobních údajů pro zařazení údajů do databází správce a zpracovatelů a poskytování a zpřístupňování 

osobních údajů třetím osobám v souvislosti s poskytováním právních služeb mojí osobě, resp. 

v souvislosti s výukou autoškoly skupiny B 

 

Správci a zpracovatelům poskytuji tyto údaje: 

-jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, 

číslo bankovního účtu, číslo OP, RČ 

 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a), svých práv podle § 12 § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou 

přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše 

stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce 

prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat v písemné podobě a prostřednictvím počítačů a 

počítačových programů. 

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu 

údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a na dobu neurčitou s tím, že ho 

mohu bezplatně písemně, případně e-mailem odvolat. 

 

Správce dále prohlašuje, že jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy 

klientem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními 

předpisy, především s Nařízením 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přílohy č. 1, která je 

nedílnou součástí tohoto souhlasu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

V ………………….dne ……………..    ……………………………….. 

 …………………. 

 osoba udělující souhlas 

 

 

 

 

 

V ………………….dne ……………..    ……………………………….. 

                                                                                          …………………………………………. 
          Pavlína Sochorová – Autoškola Start 

  



 

 

Příloha k souhlasu: Informace pro klienta při přijetí osobních údajů správcem 

Správce osobních údajů 

Jméno: Pavlína Sochorová – Autoškola Start  

IČO: 75311054 

Adresa: U Vrbiček 177, Zdiby, 250 66 

E-mail: autoskolastart@seznam.cz 

Tel:  776285184 

Právní základ pro zpracování 

 Žádost o řidičské oprávnění + posudek o zdravotní způsobilosti 

 Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – žadatele o ŘO (dále jen "žadatel o 
ŘO"), která vyplývá z výše zmíněné žádosti o řidičské oprávnění + posudku o zdravotní 
způsobilosti 

Účel zpracování 

Poskytování služeb autoškoly podle žádosti o řidičské oprávnění a posudku o zdravotní způsobilosti 
uzavřené s žadatelem o ŘO 

Příjemci osobních údajů 

 Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy oddělení dopravně 
správních agend, Masarykovo náměstí 1,2 - 250 01 Brandýs nad Labem 

 Poskytovatelé údržby informačního systému 

 Další příjemci dle potřeb a pokynů žadatelů o ŘO 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů) a 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). 

 

 

 



 

 

Práva klienta 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, 
zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou  

zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost 
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat 
osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. 

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti 
zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro 
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo 
kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, 
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud 
je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje 
klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se 
zpracováním. 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné 
správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

