SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SUBJEKT ( dále jen „ Klient“):
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Místo narození:
Pohlaví:
Trvalý pobyt:
Státní občanství:
Emailová adresa:
Telefonní číslo:
SOUHLASÍ
se zpracováním svých osobních údajů, uvedených výše - pro účely uzavření smluv Realitní
kanceláří (rezervačních, nájemních, kupních, darovacích, směnných, smluv o smlouvách budoucích,
vypořádacích, vyúčtováních, správy domu, bytu a pozemku, smlouvy o převodu družstevního podílu,
jakož i všech prohlášeních a navazujících dokumentů – tj. zadaného obchodního případu ( dále jen
„obchodní případ“)
správcem a zpracovatelem osobních údajů:
Ing. Mgr. Zuzanou Burdovou, IČ: 66287243, se sídlem: Hybešova 961/2, Lány, 568 02 Svitavy
(v textu označený jako „Realitní kancelář“)
doba zpracování: po dobu od zadání do ukončení obchodního případu.
Poučení klienta: Klient bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři, budou
Realitní kanceláří zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Realitní kanceláře
a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z obchodního případu. Klient se
zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté
Realitní kanceláři jsou přesné a zavazuje se oznámit Realitní kanceláři všechny změny předmětných
údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů subjektům navazujícím na obchodní
případ (ostatní strany obchodního případu, bytové družstvo, banka, katastrální úřad, finanční úřad
apod.).
Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má
všechna další práva stanovená zákonem. Klient má právo po správci požadovat informaci, jaké osobní
údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup
k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a požadovat výmaz takových osobních
údajů, k nimž správce není oprávněn. Tato práva může vykonat osobně v sídle správce a zpracovatele
nebo elektronicky na adrese: burdova@zburdova.cz, o čemž byl poučen před udělením souhlasu.
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Klient je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat osobně v sídle správce a zpracovatele nebo
elektronicky na adrese: burdova@zburdova.cz, o čemž byl poučen před udělením souhlasu.

Klient je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

Údaje poskytnuté a zpracovávané na základě tohoto souhlasu nejsou požadavkem zákonným ani
smluvním, a Klient nemá povinnost tyto údaje podle stávající právní úpravy poskytnout.

Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou
předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely
zpracování nesouvisí.

V ………………………………. dne …………………

…………………………………………………………
Klient – vlastnoruční podpis
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