
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
  

Já níže podepsaný tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů. Tento souhlas je výslovným a 

jednoznačným projevem mé vůle vůči správci osobních údajů, který je uveden níže.  

Název společnosti: DISKARD-STK, spol. s r.o., se sídlem Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5,  

IČO 65411773, DIČ: CZ65411773, jakožto společnosti zapsané v obchodním   

rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 44576  

Tento  souhlas  opravňuje  správce  osobních  údajů,  ke  zpracování  osobních  údajů  dle  platné  legislativy, konkrétně 

nařízení 679/2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) a zákona 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. Tímto uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, které aktivním 

úkonem označím jako legitimní pro dané zpracování:  

☐   Jméno  

☐   Příjmení  

☐   Emailová adresa  

☐   Telefonní číslo  

Vámi uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z veřejných rejstříků, případně od třetích stran, které  jste  

předáním  svých  osobních  údajů  zplnomocnili  k jednání  vaším  jménem  (jedná  se  zejména  o autoservis, který pro 

vás zprostředkovává služby STK/SME, případně další služby, jež jsou uvedeny ve Veřejném oznámení o ochraně 

osobních údajů). A to k níže uvedeným účelům zpracování, ke kterým nám můžete dát souhlas jejich zaškrtnutím.   

☐   kontaktování při končící platnosti emisní a technické způsobilosti vozidla  

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat i jiné subjekty, a to jsou například dodavatelé našich služeb, případně příjemci 

stran veřejných institucí. U všech organizací vyžadujeme zajištění náležité ochrany, a to minimálně v rozsahu jaký je 

vyžadován z naší strany. Pro tento účel zpracování je zpracovatelem společnost DEKRA CZ a.s., u které mohou být tyto 

osobní údaje uloženy a která může na základě naší žádosti k systémům přistoupit.   

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu nejméně 3 let ode dne jeho udělení, přičemž jej můžete 

kdykoliv bez dotčení vašich práv odvolat, a to v místě provozovny správce osobních údajů. Tímto potvrzuji, že jsem  

obeznámen  s Veřejným  oznámením  o  ochraně  osobních  údajů,  které  je  zveřejněno  elektronicky  na 

internetových stránkách správce  a v tištěné podobě v provozovně správce a že jsem jim porozuměl, a že mnou 

uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. Jako fyzická osoba spadající pod nařízení GDPR si jsem vědom 

svých práv a jejich možnosti pro vykonání ze strany správce. Jako fyzická osoba mám právo:  

 stažení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů;  

 požadovat doplňující informace v rámci práva na přístup k informacím;  

 Požadovat od správce opravu nebo doplnění mých osobních údajů;  

 Požadovat výmaz mých osobních údajů využívaných k danému zpracování  

 Podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívám, že se jedná o nezákonné nebo protiprávní  zpracování 

mých osobních údajů (kontaktním místem je http://www.uoou.cz)   

Tímto potvrzuji svým podpisem udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů  

  

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….  

Podpis: ………………………………………………………………………………………..  

Datum uzavření souhlasu: ……………………………………….…………………. 


