SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 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/EC („GDPR“)

Pan/Paní ..., r.č.: ..., bytem: ... („Vy“)
TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS, JAKOŽTO KLIENT,
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“)
Firmě:
Realitní a finanční kancelář Prokeš a spol., IČO: 64111504, se sídlem: Plánická 171,
Klatovy I, PSČ 33901, kontaktní e-mail: info@realityprokes.cz („My“)
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I.
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?
Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše
osobní údaje („Osobní údaje“):
- jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní údaje, e-mail, číslo účtu.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

- zprostředkovatelská smlouva
- kupní smlouva
- svěřenecká smlouva
- advokátní úschova
- pro vyhotovení ZP nebo PENB
- hypotéční, či úvěrová smlouva

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

II.
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?
Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých
činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují
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 serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 účetní služby – Ilona Strnadová
 právní služby – JUDr. Vlastimil Heřman, Mgr. Hana Mičicová
 znalci pro vyhotovení PENB – Ing. Radek Spurný
 bankovní, či úvěrové ústavy
S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny
tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě.

III.
Kde nás můžete kontaktovat?
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese, uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu, nebo na
e-mailové adrese: info@realityprokes.cz.
Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů
ke zlepšení našich právních služeb, v případě stížností na kvalitu našich právních služeb, či
v případě uplatnění Vašich práv.
Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme
Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na
našich internetových stránkách na adrese www.realityprokes.cz.
III.
Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?
Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který
svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech
Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se
zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu
na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
IV.
Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?
Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po
dobu pěti let od ukončení poskytování služeb.
VI.
Můžu souhlas odvolat?
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených
skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailu, či telefonu, kdy nám sdělíte
minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.
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Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházející ze Souhlasu, který jste
udělili před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše
Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný
důvod.

V Klatovech dne ……………………....

...........................................
Osoba, udělující souhlas
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