AUTOŠKOLA
Milan Bystrianský
sídlo: Litoměřice, Alfonse Muchy 423/2, PSČ 412 01, IČ: 16435231

Prohlášení o seznámení se Zásadami zpracování osobních údajů
v Autoškole Bystrianský
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jsme Vás seznámili s tím jak v autoškole Bystrianský zpracováváme
vaše osobní údaje, včetně rodného čísla a dalších důvěrných informacích, (dále také společně „Informace o Vás“).
Potvrzujete, že znáte obsah našich Zásad zpracování osobních údajů v Autoškole Bystrianský (dále jen „Zásady“),
které zpracování osobních údajů u nás popisují.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění a zdokonalovací školení odborné způsobilosti řidičů
Informace o Vás budeme zpracovávat pro účely výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění, tedy pro činnost
zahrnující organizaci výuky a výcviku a zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, za účelem
zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb a podobně, jakož i zasílání aktuálních informací
v souvislosti s výukou, výcvikem a zkouškou odborné způsobilosti.
Informace o Vás budeme předávat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu a ministerstvu.
Poskytovat aktuální informace Vám budeme prostřednictvím: telefon, SMS, E-mail, dopis a internetové stránky
Autoškola Bystrianský.
Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje.
Tento souhlas nám poskytujete do ukončení výuky a výcviku a hodnocení stupněm „prospěl“ ze zkoušek z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo do převzetí „Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku.
Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona
nepotřebujeme Váš souhlas.
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat v naší autoškole nebo prostřednictvím:
telefon, SMS, E-mail nebo dopis. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro
účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v zásadách však budeme moci nadále
zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme Váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách.

……………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, rodné číslo /datum narození/, IČO klienta

souhlasím / nesouhlasím

………………………………………………………
podpis

AUTOŠKOLA
Milan Bystrianský
sídlo: Litoměřice, Alfonse Muchy 423/2, PSČ 412 01, IČ: 1643523

Zásady zpracování osobních údajů v Autoškole Bystrianský
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v
souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v Autoškole Bystrianský, abyste
zjistili, jakýmizásadami se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.
Zásady zpracování osobních údajů v Autoškole Bystrianský představují obecně platný dokument, který se týká ochrany
a zpracování osobních údajů žadatelů.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AUTOŠKOLE BYSTRIANSKÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte.
Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které
bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.
Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:
K vzájemnému informování jsou nutné
-kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o
osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:
Ke splnění našich povinností, v souvislosti se zvláštními právními předpisy jsou nutné
-identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu
totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele
také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a
nezaměnitelně identifikujeme a jsou potřebné k evidenci výuky a výcviku.
K evidenci výuky a výcviku zákon stanovuje:
Evidenční kniha: jméno, příjmení, případný titul, datum narození a adresa žadatele o řidičské oprávnění.
(Evidenční kniha se ukládá v autoškole po dobu pěti let po posledním provedeném zápisu)
Třídní kniha: jméno, příjmení, případný titul a řidičské oprávnění, které žadatel již vlastní.
(Třídní kniha se ukládá v autoškole po dobu pěti let po ukončení kursu výuky a výcviku)
Evidence o výcviku v řízení vozidla: jméno, příjmení, případný titul
(Kniha evidence o výcviku v řízení vozidla se ukládá v autoškole po dobu pěti let po posledním provedeném zápisu)
Průkaz žadatele o řidičské oprávnění: jméno, příjmení, případný titul
(Průkaz žadatele o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku ukládá v autoškole po dobu pěti let)
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Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku: : jméno, příjmení, případný titul a adresa bydliště žadatele o
řidičské oprávnění.
Jedná se o osobní údaje, jejichž zpracování nám ukládají zvláštní právní předpisy.
Zákon č. 247/2000 Sb.
Vyhláška č. 167/2002 Sb.
Vyhláška č.156/2008 Sb.
Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout
výuku a výcvik nebo zdokonalovací školení odborné způsobilosti řidičů, pro které osobní údaje potřebujeme.
DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V AUTOŠKOLE BYSTRIANSKÝ
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají
právní předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k
němuž byl souhlas udělen. Osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výuky a výcviku a hodnocení stupněm
„prospěl“ ze zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo do převzetí „Potvrzení o částečném
absolvování výuky a výcviku. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte
právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem
uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
Právo na přístup k osobním údajům.
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Autoškola Bystrianský zpracovává.
Právo na opravu osobních údajů.
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich
aktualizaci nebo doplnění.́
Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut).
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní
povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů.
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování
protiprávní.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů jiným způsobem, než který je stanoven v Zásadách.
Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého
marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
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Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo
kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Autoškolu Bystrianský. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich
práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě
potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás
budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).
Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při
zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora
27 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: milan.bystriansky@seznam.cz nebo
tel. +420 723 672 247.
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