
 

PŘÍLOHA Č. 3 
INFORMACE POSKYTNUTÉ SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále také jen „Sdělení“) 
 

I. 
Úvodní informace 

 
1. Společnost AUTOPROFI, s.r.o., se sídlem Příbram – Dubno 121, 261 01 Dubno, IČO: 

47540761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 
24916 (dále jen „Správce“), informuje tímto v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“), o rozsahu a způsobu 
zpracování osobních údajů svých obchodních partnerů, jakož i členů orgánů nebo orgánů 
svých obchodních partnerů a v nezbytném rozsahu také zaměstnanců svých obchodních 
partnerů a osob spolupracujících s těmito obchodními partnery (společně dále jen 
„Subjekt údajů“ nebo „Subjekty údajů“). 
 

2. Pokud v tomto Sdělení není výslovně uvedeno jinak, platí, že význam definic použitých 
v tomto Sdělení odpovídá definicím obsaženým ve vnitřním předpisu Správce o 
zpracování osobních údajů a v Nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

II. 
Účel a právní základ zpracování osobních údajů 

 
1. Osobní údaje Subjektů údajů jsou / budou Správcem zpracovávány v souvislosti s (i) 

plněním povinností ze smluv uzavřených se Subjekty údajů, (ii) vedením evidence 
Subjektů údajů (zejména pak vedením evidence zákazníků Správce) a (iii) plněním 
zákonných (a podzákonných) povinností Správce (zejména pak (nikoli však výlučně) 
v souvislosti s plněním povinností souvisejících s vedením účetnictví Správce). 
 

2. Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s (i) plněním povinností ze smluv 
uzavřených se Subjekty údajů, (ii) vedením evidence Subjektů údajů (zejména pak 
vedením evidence objednatelů / zákazníků Správce) a / nebo (iii) plněním zákonných (a 
podzákonných) povinností Správce (zejména pak (nikoli však výlučně) v souvislosti 
s plněním povinností souvisejících s vedením účetnictví Správce) budou zpracovávány za 
účelem plnění smluvních (viz článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů) 
a / nebo zákonných (viz článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení o ochraně osobních údajů) 
povinností Správce. 
 

III. 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

 
1. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány v rozsahu: jméno/a, příjmení, rodné 

příjmení, označení podnikající fyzické osoby, datum a místo narození, rodné číslo, místo 
trvalého pobytu (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ), místo faktického 
pobytu (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ), adresa sídla (obec, ulice, číslo 
popisné / číslo orientační, PSČ), telefonní číslo/a, e-mail/y, IČO, DIČ a fakturační údaje. 
 



 

IV. 
Doba zpracování osobních údajů 

 
1. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. 

Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s (i) plněním povinností ze smluv 
uzavřených se Subjekty údajů, (ii) vedením evidence Subjektů údajů (zejména pak 
vedením evidence objednatelů / zákazníků Správce) a / nebo (iii) plněním zákonných (a 
podzákonných) povinností Správce (zejména pak (nikoli však výlučně) v souvislosti 
s plněním povinností souvisejících s vedením účetnictví Správce) budou zpracovávány 
nejvýše po dobu existence závazků ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a příslušným 
Subjektem údajů a / nebo minimální dobu určenou příslušnými právními předpisy (podle 
toho, která doba je / bude delší). 

V. 
Kontaktní údaje 

 
1. Správce lze kontaktovat: 
a) písemně na adrese Příbram – Dubno 121, 261 01 Dubno 
b) telefonicky prostřednictvím telefonního čísla + 420 602 242 206; a 
c) elektronicky prostřednictvím e-mailu: vetrovsky@autoprofi.pb.cz. 

 
VI. 

Informace o příjemcích osobních údajů a úmyslu předat osobní údaje 
 

1. Osobní údaje o Subjektech údajů mohou být eventuálně (a pouze v nezbytném rozsahu) 
poskytnuty následujícím osobám a / nebo subjektům: 

a) společnosti MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem 
náměstí T. G. Masaryka 142, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO: 03389391, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 230092 (dále jen 
„MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář“), a to v souvislosti 
s poskytováním právních služeb Správci; 

b) MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, 
Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403 (dále jen „MONETA Money Bank“), 
v případě zájmu subjektu o úvěrové financování, za účelem sjednání úvěrového či 
leasingového financování; 

c) ESSOX s.r.o., se sídlem  F. A. Gerstnera č.ev. 52, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, IČO: 26764652, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 12814 (dále jen „ESSOX“), v případě 
zájmu subjektu o úvěrové financování, za účelem sjednání úvěrového či leasingového 
financování; 

d) Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, 
IČO: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „ČSOB“) v případě zájmu subjektu o úvěrové financování, 
za účelem sjednání úvěrového či leasingového financování; a  

e) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, 
Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3608 (dále jen „UniCredit Bank“), v případě 
zájmu subjektu o úvěrové financování, za účelem sjednání úvěrového či leasingového 
financování. 
 



 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektů údajů do třetí země a / nebo 
mezinárodní organizaci. 
 

VII. 
Další informace o zpracování osobních údajů 

 
1. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány neautomatizovaně. 

 
2. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány Správcem a v souladu s pokyny 

Správce také těmito zpracovateli osobních údajů: 
a) společností MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář; 
b) společností MONETA Money Bank; 
c) společnosti ESSOX; 
d) společnosti ČSOB; a 
e) společnosti UniCredit Bank. 

 
3. Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo požádat Správce o 

poskytnutí informace/í o zpracování jeho osobních údajů. 
 

4. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím jeho 
osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti 
zpracování. Subjekt údajů má také právo na přenositelnost osobních údajů o jeho osobě. 
 

5. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 
jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením o 
ochraně osobních údajů. 
 

6. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s 
ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. 
Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). 


