Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný
______________________
jméno a příjmení
______________________
datum narození
______________________
bytem
souhlasím, aby Věra Bílá, místem podnikání Novolíšeňská 16, Brno, kancelář Botanická 56,
Brno, IČO: 46896813 (dále také jen „realitní kancelář“), zpracovával mé osobní údaje pro
účely využití služeb uvedené realitní kanceláře při poskytování služeb na trhu s nemovitostmi
v rámci jeho podnikatelské činnosti, a to v souvislosti s mým zájmem o nemovitosti nabízené
realitní kanceláří a s tím souvisejícími službami, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 3 let nebo
do odvolání tohoto mého souhlasu.
Realitní kanceláři poskytuji své jmenné a adresné údaje vč. telefonního a mailového kontaktu.
Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných
právních předpisů, zejména pak:


s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz,
popřípadě s omezením zpracování;
 s právem vznést námitku proti zpracování;
 s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu;
 s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
 a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a
jejich zpracováním, zejména že:




mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a
pouze pro shora uvedené účely;
mé údaje realitní kancelář ukládá ve své databázi zájemců o nemovitosti, do které má
přístup a s údaji pracuje výlučně realitní kancelář jako správce osobních údajů a jí
určení zpracovatelé;
realitní kancelář provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze,
upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci
své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro potřeby realitní kanceláře s ohledem



na nabídku nemovitostí vyhovující mé poptávce a likviduje je po uplynutí shora
uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu;
mé údaje realitní kancelář poskytuje zpracovatelům ze shora uvedených řad.

Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních
údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních
údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na
emailovou adresu bilyreality@bilyreality.cz nebo na telefonní číslo 606111267.
Potvrzuji, že svým souhlasem dávám realitní kanceláři výslovný souhlas a zákonný důvod pro
zpracování mých osobních údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a
obecným nařízením o ochraně osobních údajů
ANO SOUHLASÍM V PLNÉM ROZSAHU
Datum
Podpis
Dále výslovně souhlasím se zasíláním obchodních sdělení realitní kanceláře na mnou předané
kontaktní údaje.
Datum
Podpis

