Souhlas s poskytnutím a zpracováním Osobních údajů
Příl.sml. poskytování služeb Hlídáme auta, soukromé – balíček domácnost, dále jen „Služba“ č.VS:
Jméno a příjmení:
sídlem:
(dále jen jako „Uživatel“), a
LERIS.CZ s.r.o., IČ : 29041741, DIČ: CZ29041741, jejímž jménem jedná Filipem Šenkem, jednatelem, se
sídlem Koněvova 2175, 13000, bank. spojení: 5171603001/5500,
emailová adresa: (info@leris.cz), (dále jen jako “Poskytovatel” nebo také „Správce“)
(Uživatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany“)
1.1.Uživatel uděluje podpisem na tomto souhlasu, Smlouvě o poskytování služeb Hlídáme auta, Registrací
dobrovolně Správci v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracování Osobních
údajů, které Správci poskytne za trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem, a to pro účely plnění
povinností vyplývajících z Dílčích smluv a z těchto Obchodních podmínek v rozsahu předmětu podnikání
Správce, dále pak pro marketingové účely a uvedení reference v propagačních materiálech.
1.2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány Správcem v elektronické podobě, automatizovaným způsobem,
v tištěné podobě neautomatizovaným manuálním způsobem nebo prostřednictvím GPS lokátoru.
1.3.Uživatel souhlasí s tím, aby Správce poskytl Osobní údaje ke zpracování třetím osobám, které se na základě
smlouvy se Správcem podílejí na plnění Služeb a přijdou s Osobními údaji do styku, a to za podmínek
uvedených v ustanovení § 14 a 15 Zákona o ochraně osobních údajů.
1.4. Uživatel souhlasí s tím, aby byly Osobní údaje v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 Zákona o ochraně
osobních údajů rovněž předány obchodním partnerům Správce, jakož i jiným správcům, za účelem provádění
marketingových činností, tj. činností, jejichž účelem je informování Uživatele či třetích osob o službách a
produktech, které jsou nabízeny Správcem, či jeho obchodními partnery, předkládání nabídek k jejich objednání,
zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím
prostředků elektronické komunikace. Uživatel rovněž souhlasí s tím, aby mu byl zasíláno obchodní sdělení
Správcem nebo třetí osobou, které Správce Osobní údaje předal.
1.5. Uživatel prohlašuje, že byl informován o podmínkách zpracovávání Osobních údajů a dále, že byl poučen o
tom, že (i) se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů, (ii) souhlas se zpracováním Osobních údajů může
ve vztahu ke Správci kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Správce, (iii) souhlas
s poskytnutím a zpracováním Osobních údajů je podmínkou uzavření Dílčí smlouvy, (iv) má právo na přístup ke
svým Osobním údajům a právo na úpravu svých Osobních údajů, (v) v případě, že by se Uživatel domníval, že
Správce provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo
v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby
Správce odstranil takto vzniklý stav.
1.6.Uživatel se zavazuje, že uvede Osobní údaje, které jsou přesné a pravdivé. Uživatel se zavazuje Osobní údaje
aktualizovat, a to zejména dodáním aktuální kontaktní adresy či jiných kontaktních údajů a je oprávněn
požadovat, aby Správce provedl opravy v chybně evidovaných Osobních údajích. Veškeré výše uvedené
souhlasy předává Uživatel na dobu nezbytnou k plnění smlouvy, a to na pět let s tím, že nebude-li souhlas
odvolán, tak se prodlužuje na dalších pět let.
1.7. Uživatel bere na vědomí a poskytuje svůj výslovný souhlas k tomu, aby v případě lokace uživatelova
vozidla pomocí GPS lokátoru, byly Osobní údaje přístupné Uživateli pomocí on-line webového rozhraní Správce
nebo prostřednictvím Správcem zasílaných SMS zpráv
V Praze dne

LERIS CZ s.r.o.
Ing. Filip Šenk

Uživatel: ___________________________________

