
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. nájemce 

souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa 

bydliště, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické 

pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). 

 

2. Nájemce se zpracováním Osobních údajů Pronajímatelem, a to pro účely realizace 

práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. 

 

3. Zpracováním Osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele. Kromě přepravních společností a přímých dodavatelů nebudou Osobní 

údaje bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám. 

 

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování, 

nejdéle však po dobu deseti (10) let, neodvolá-li nájemce svůj souhlas se zpracováním 

Osobních údajů dříve. Tím není dotčena povinnost pronajímatele a zpracovatele 

zpracovávat Osobní údaje nájemce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy 

či v souladu s nimi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

 

5. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že 

se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Nájemce prohlašuje, že byl poučen 

o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k pronajímateli 

odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pronajímatele. 

 

6. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

nájemce nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat pronajímatele o vysvětlení 

a požadovat, aby odstranil závadný stav. Jestliže bude žádost nájemce podle tohoto 

odst. Obchodních podmínek shledána oprávněnou, pronajímatel nebo zpracovatel 

neprodleně odstraní závadný stav. Pokud pronajímatel nebo zpracovatel žádosti 

nevyhoví, může se nájemce obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo 

nájemce obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno. 

 

7. Nájemce má právo požádat pronajímatele či zpracovatele o poskytnutí informace 

o zpracování Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. 

Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Osobních údajů, (ii) 

Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem 

zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze 

automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže 

jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je 

zásah do práva a oprávněných zájmů nájemce. Pronajímatel má právo za poskytnuté 

informace podle tohoto odst. Obchodních podmínek požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

8. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím či službami 

pronajímatele na E-mailovou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních 

sdělení pronajímatelem na E-mailovou adresu nájemce. 


