SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení: …………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………………………..…
Trvale bytem: ……………………………………………………...
(dále jen „prodávající“) tímto prohlašuje, že připojená kopie jeho osobních dokladů (občanský
průkaz, řidičský průkaz) byla pořízena s jeho souhlasem, přičemž pravost a pravdivost tohoto
prohlášení potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.
Prodávající tímto výslovně poskytuje souhlas se zpracováním poskytnuté kopie osobních dokladů
společnosti AutoESA a.s., se sídlem K Učilišti 170, Praha 10, 102 00, IČ: 25627538, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9725 (dále jen „kupující“),
která je správcem osobních údajů. Prodávající tímto výslovně souhlasí s tím, aby kupující tyto kopie
archivoval.
Kopie osobních dokladů prodávajícího budou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 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") zpracovávány
(manuálně i automatizovaně v elektronické formě) na základě tohoto svobodného souhlasu výhradně
pro účely zajištění změn v registru vozidel v souvislosti s prodejem vozidla prodávajícího
kupujícímu, tj. pro účely splnění právní povinnosti, která se na kupujícího vztahuje, dále pro účely
plnění dle kupní smlouvy a pro účely oprávněných zájmů kupujícího, kterými jsou ověření totožnosti
osoby prodávajícího, ověření oprávnění zástupce k jednání za prodávajícího a uplatňování práv a
povinností kupujícího.
Kopie osobních dokladů bude u kupujícího archivována pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění
účelu zpracování, nejdéle však po dobu 1 roku.
Svůj souhlas poskytuje prodávající dobrovolně s tím, že jej může kdykoliv písemně odvolat na adrese:
osobniudaje@autoesa.cz.
Prodávající bere na vědomí, že v případech a za podmínek stanovených Nařízením má právo
požadovat od kupujícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování pro účely
oprávněných zájmů kupujícího, jakož i právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Prodávající
má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že došlo k porušení
právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

V …………………. dne ………………………..

______________________
PRODÁVAJÍCÍ

