
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA 

V GLOBÁLNÍCH IT SYSTÉMECH 

Dealer, který klientovi poskytuje záruční servis, servisní prohlídku prostřednictvím programu Global 

Warranty Management Systém („GWMS“). (Vašeho Dealera najdete v seznamu autorizovaných Dealerů 

společnosti KIA https://www.kia.com/cz/hledat-dealera/#/) 

(dále také jen jako „Dealer“) 

zpracovává jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje, 

zejména následující typy osobních údajů: 

Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, 

emailová adresa, VIN vozidla); 

Výše uvedené osobní údaje klienta zpracovává Dealer za účelem poskytnutí služby, konkrétně za účelem 

poskytnutí záručního servisu, servisní prohlídky ze strany Dealera. 

 

Osobní údaje klienta bude Dealer zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých 

k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ze strany Dealera na 

základě mezinárodní smlouvy o ochraně a zpracování osobních údajů obsahující standardní smluvní 

doložky. Těmito zpracovateli se rozumí zejména: 

KIA MOTORS CZECH s.r.o.; 

Kia Motors Europe GmbH: 

Kia Motors Corporation 

Dealer bude osobní údaje klienta zpracovávat po dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu dalších 3 let 

ode dne jejího ukončení za účelem plnění dané kupní smlouvy, resp. ochranu svých práv, případně po 

dobu, kterou pro uchování konkrétních osobních údajů a dokumentů stanoví příslušné právní předpisy, 

je-li tato doba delší. 

Klient má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně na 

omezení zpracování a vznesení námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Klient má 

také právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, 

které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

Domnívá-li se klient, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se 

stížností na pověřence pro ochranu osobních údajů KIA MOTORS CZECH s.r.o., popř. kontaktovat 

dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Kontaktní údaje KIA MOTORS CZECH s.r.o. jako správce osobních údajů: 

Ing. Jan Roštejnský, gdpr@kia.cz  

mailto:gdpr@kia.cz

