
 

  
  
1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu 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 (dále jen GDPR). 
  
  
2. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje: 
         - jméno a příjmení, případně název společnosti 
         - e-mail a telefonní číslo 
         - případně identifikátory subjektu.    
    
  
3. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem a v nezbytné míře související s obchodním případem prodeje vozu či servisní 
zakázky, případně k marketingovým a informativním účelům. Tyto údaje budou správcem zpracovávány do 23.05.2033. 
  
  
4. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas může Subjekt kdykoliv odvolat osobně na provozovně 
MELEK auto s.r.o., Řevnice nebo zasláním požadavku v elektronické podobě z e-mailu uvedeného v evidenci Správce k danému 
Subjektu. 
  
  
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: 
         KIA MOTORS CZECH s.r.o. (dále jen KMCz) 
         V Oblouku 128 Čestlice, Praha - východ 252 43 Průhonice 
         Společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 22340 ze dne 5.8.1993 
         IČ: 49703188 DIČ: CZ49703188 
    
    
6. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem: 
         - upozornění na blížící se konec platnosti STK/SME 
         - připomenutí dohodnutého termínu návštěvy servisu nebo předepsaného servisního servisu dle plánu servisních prohlídek 
         - změně otevírací doby provozovny 
         - akční nabídce na služby provozovny (sezónní přípravy vozidel apod.) 
         - mimořádné slevové akce vyhlášené firmou KMCz 
         - marketingové informace o novinkách značky KIA - tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky Kia, zasílání 
informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem průzkumu spokojenosti, 
průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 
Sb., v platném znění 
         - soutěže a jiné podobné akce - tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných 
akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti 
    
    V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující: 
         - telefonicky:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - prostřednictvím SMS:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - e-mailem:    subjekt souhlasí s kontaktem 
         - poštou:    subjekt souhlasí s kontaktem    
  

  
7. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

 

 

Subjekt osobních údajů: 

 

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Společnost: 

Sídlo: 

IČ: 

MELEK auto s.r.o. 

Hostýnská 520, Praha 10 

29415730 

Správce osobních údajů: 

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 205589. 

GD000000xx číslo: 

 

Jméno: 

Adresa: 

RČ: 

Telefon: 

E-mail: 

  

(dále jen "Správce") (dále jen "Subjekt") 

Subjekt osobních údajů   (podpis) 
Datum udělení souhlasu:  


