
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení Subjektu údajů 
 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………. 

Narozen/á:             ………………………………………… 

Bytem: ………………………………………………………..……………………………………..  
 
(dále jen „Subjekt údajů”) 
  
uděluje tímto  
 
Jméno a příjmení živnostníka:  Jan Kapusta 
IČO: 69716013 
Sídlo provozovny: U Vrchnice 728/4, 696 18 Lužice 
e-mail: jankapusta@seznam.cz 
tel.: 608 773 200 
 
dále jen „Správce“  
 
 
Subjekt údajů tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených 
podmínek:  
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

• jméno a příjmení,  
• adresa,  
• datum narození nebo rodné číslo, 
• emailová adresa,  
• telefonický kontakt,  
• číslo bankovního účtu.  
• údaje k nabízené nemovitosti, její fotodokumentace a cena 
• údaje rodinných příslušníků (např. pro účely zhotovení nájemní smlouvy) 
• v případě podnikatelů také IČ a DIČ 

 
2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:  
 

• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.  
• Osobní údaje jsou zpracovány z důvodu realizace zakázek a obchodních případů, tj. za účelem 

zprostředkovatelské činnosti Správce, a to zprostředkování prodeje, koupě, či pronájmu 
nemovitostí. 

• Zpracovávány jsou jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo, 
číslo bankovního účtu, údaje k nabízené nemovitosti, její fotodokumentace a cena, v případě 
podnikatelů také jejich IČ a DIČ. Ve specifických případech budou zpracovány i osobní údaje 
rodinných příslušníků (např. pro účely zhotovení nájemní smlouvy).  

• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smluv a realizace zprostředkovatelské činnosti 
Správce. Uvedené osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání vyřízení 
zakázky / obchodního případu, nejdéle však po dobu 5 kalendářních let od ukončení 
zprostředkovatelské činnosti Správce, tj od data uzavření poslední smlouvy Správcem  
zprostředkované, nebo od data posledního jednání mezi Správcem a potencionálním zákazníkem. 

• Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  
• Abych Vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám Vaše jméno a 

příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který mně 
poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.  

• Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, a dále osobám a 
institucím nutným k vyřízení zakázky / obchodního případu. Vaše osobní údaje jsou tedy 
poskytnuty následujícím osobám a institucím, či využity pro zpracování těchto dokumentů: 



 
a) zpracování údajů a fotodokumentace k nabízené nemovitosti a její inzerce 
b) vypracování smlouvy o zprostředkování prodeje, koupě, či pronájmu nemovitostí 
c) vypracování rezervační smlouvy 
d) vypracování kupní či nájemní smlouvy. V tomto případě budou Vaše osobní údaje 

předány advokátní kanceláři, která uvedené smlouvy vyhotovuje 
e) vypracování smlouvy o převodu členských práv v bytovém družstvu. V tomto případě 

budou Vaše osobní údaje poskytnuty příslušnému bytovému družstvu 
f) pro účel prověření v registru dlužníků či v insolvenčním rejstříku 
g) Vaše osobní údaje budou předány ostatním účastníkům rezervační, kupní či nájemní 

smlouvy, a dále též účastníkům dalších se zakázkou souvisejících smluv či dokumentů, to 
vše v rozsahu odpovídajícímu účelu zpracování a právnímu titulu zpracování 

h) finančním, úvěrovým, či hypotečním poradcům za účelem zajištění financování Vámi 
kupované nemovitosti 

i) pojišťovacím makléřům za účelem sjednání pojištění Vámi kupované či pronajímané 
nemovitosti 

j) odhadcům za účelem zhotovení znaleckého posudku pro potřeby úvěrující instituce a pro 
potřeby daňového přiznání k Dani z nabytí nemovitostí 

k) zpracovatelům PENB 
l) katastrálnímu úřadu 
m) vypracování a podání daňových přiznání k Dani z nabytí nemovitostí, Dani z nemovitostí, 

případně Dani z příjmů. Dále též finančnímu úřadu pro účely splnění našich daňových 
povinností 

n) dodavatelům energií za účelem změny odběratele 
o) správcům bytových domů za účelem nahlášení změny majitele bytové jednotky 
p) našim smluvním partnerům, jimiž jsou subjekty, které nám poskytují účetní, daňové a 

právní služby, IT služby a jež splňují standardy ochrany osobních údajů 
 
               Nikomu jinému Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.      
               Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.  

• Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k 
profilování.  

• Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich 
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.  

• Nemám 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 ode 
mne 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 postupuji v rozporu s GDPR.  

 
Subjekt údajů 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 …………………………  
 
 
 
 

…………………………………  ………………………………… 
podpis Subjektu údajů                                                                                podpis Správce 

 
 


