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dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 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 a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“) 
 
 
Já, níže podepsaný: 
 
 nar.  

bytem:  

tel.:  e-mail:  
 
tímto svobodně a dobrovolně uděluji společnosti CARent Praha s.r.o., IČ: 15888436, se sídlem: Služeb 
256/5, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00, kontaktní e-mail: office@autocorson.cz (dále jen 
„Společnost“) jako správci osobních údajů 
 
souhlas se zpracováním těchto osobních údajů („Souhlas“) 
 

• jméno, příjmení 
• datum narození 
• adresa 
• e-mailová adresa 
• telefon 

 
a to pro tyto účely: * (zaškrtněte zvolenou variantu) 
□ pro zařazení do databáze klientů společnosti  
□ pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. ohledně produktů a speciálních 
nabídek Společnosti 
 
 
Osobní údaje mohou být poskytnuty dále těmto subjektům: 

• FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., IČ: 48589641 
 
 
Byl jsem informován o tom, že s výjimkou stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů 
nevyžaduje souhlas klienta (viz čl. 6 GDPR – tzv. licence), zpracovává Společnost osobní údaje 
výhradně se souhlasem klienta a že poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro 
uzavření obchodu. 
 
 
Byl jsem dále informován o tom, že na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází 
k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 
 
 
Tento Souhlas uděluji na dobu  5 let od jeho udělení. Jsem srozuměn s tím, že po skončení platnosti 
Souhlasu budou osobní údaje smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný 
zákonný důvod. 
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Byl jsem také informován o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to buď formou oznámení 
zaslaného na adresu Společnosti, případně na e-mail office@autocorson.cz 
Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jsem udělil 
před jeho odvoláním. Na uvedené adresy mohu také zasílat oznámení o aktualizaci svých údajů, 
dotazy týkající se ochrany mých osobních údajů či případné stížnosti. 
 

 

V ……………………….. dne ………………………. 
 
 
_________________________________ 
(podpis) 
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