Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (klienta)
udělený v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
jakož i příslušných norem Evropské unie

Jméno a příjmení ............................................ r. č. ..................................., dat. nar. ..........
trvale bytem ........................................................................................................................
(dále jen „Klient”)
uděluje tímto
NEURA, s. r. o. se sídlem U Písecké brány 22/255, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 62 58 38 67, DIČ: CZ62583867, spis. zn. C 33601 vedená u Městského soudu v Praze
jednatel Karel Neubauer, tel: 603 432 555, 224 312 260 -1, e-mail: neubauer@neura.cz ,
e-mail: neura@neura.cz , datová schránka ezy6jsw
dále jen „Správce“

dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
titul, jméno a příjmení, rodné číslo, příp. datum narození, rodinný stav, trvalé bydliště/poštovní
adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, bankovní spojení, obchodní firma, název, IČ, DIČ.
2. Podmínky zpracování osobních údajů Klienta:
 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu
podnikání Správce, tj. k činnostem přímo či nepřímo souvisejícím se zprostředkovatelskou činností
Správce, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním
či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, pro poskytování našich služeb, dále
pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení formou
sms či emailem), za účelem vymáhání pohledávek společností, pro zlepšování kvality poskytovaných
služeb, příp. pro řešení reklamací.
 Zpracováváme Vaše osobní údaje a údaje o nabízených/kupovaných/prodávaných nemovitostech
 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smluv. Uvedené osobní údaje za tímto účelem
zpracováváme po dobu danou příslušnými zákony.
 Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 Abychom Vás mohli informovat o nových nabídkách, příp. slevách, zpracováváme Vaše jméno a
příjmení, telefon, e-mailovou adresu, oblast zájmu (specifikaci poptávky). Právním důvodem tohoto
zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. Tyto osobní údaje
primárně do odvolání Vašeho souhlasu.

 Vaše osobní údaje poskytujeme institucím k tomu zmocněným zákonem, jiným subjektům jako
správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se
Správcem (makléři, provozovatelé IT systémů a serverů, IT správce, právní, ekonomičtí a daňoví

2

poradci), pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo nezbytné
pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta. Nikomu jinému Vaše
osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv
odvolat.
 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.
 Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčili zástupce pro plnění
povinností ve smyslu GDPR.
 Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným
osobám.
 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás
jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému
správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při
zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.
Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na
adrese: neura@neura.cz , případně na adrese sídla společnosti uvedené v záhlaví tohoto souhlasu.
Správce zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Správce. Odvolání
souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Správce oprávněn zpracovávat i bez souhlasu, na
základě zákona.
Klient prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne ………………… 2018

…………………………………
podpis Klienta
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