
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů v souladu s GDPR 
dodavatelsko/odběratelské vztahy 

 
Já, níže podepsaný/á 
 
Společnost  ………………………………………………………..…………………………………….. 
 
IČ: ………………………………………………………..…………………………………….. 
 (dále jen „Subjekt údajů”) 
 
uděluji tímto společnosti DOT servis s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1835/106 ,  Praha 4; PSČ 140 00, IČO: 
28893492 zapsané v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 151531  vedená u Městského soudu v Praze, emailový 
kontakt: tkaftan@dotservis.cz   (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: (* nehodící se škrtne) 

• Název společnosti 
• IČ/DIČ 
• číslo účtu 
• poštovní adresa, 
• emailová adresa, 
• telefonický kontakt 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  
Zpracování údajů pouze ze zákona daných pro účely účetní, daňové  
 
3. Doba zpracování osobních údajů je:  
Z důvodu plnění smlouvy a dále jen dle OZ 89/2012 Sb., a uchovány po dobu danou zákonem; „Zákonná doba 
uložení (archivace) účetních a daňových dokladů“  
 
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

a) správce daně 
 Ve svých smlouvách s obchodními partnery a externími dodavateli prosazujeme přísná pravidla týkající 
se ochrany osobních údajů. Chtěli bychom vás však upozornit, že společnost 
DOT servis s.r.o. a její externí partneři jsou samostatné právní subjekty a že obecně neneseme žádnou 
odpovědnost za případné porušení příslušných právních předpisů z jejich strany.  
 
5. Prohlášení 
 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. Subjekt údajů dále 
prohlašuje, že si je vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a 
nepřesností, na výmaz a přenositelnost mých údajů, možnosti požadovat omezení zpracování a vznášet námitky 
proti zpracování, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat.  
 Bere rovněž na vědomí, že odvoláním jeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze 
souhlasu, který je dán před jeho odvoláním. Tato svá práva může uplatnit zasláním požadavku na společnost 
DOT servis s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1835/106 ,  Praha 4; PSČ 140 00 k rukám Ing.Tomáše Kaftana 
 
V ………………          dne ……………… 
 
 
 
…………………………………  
podpis Subjektu údajů  
 
*Poučení Subjektu údajů  
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, 
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu údajů při zpracování údajů pouze ze zákona daných pro účely účetní, 

daňové, mzdové a HR agendy, 
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR), zákonem 101/2000 Sb., 262/2006 Sb. a  
89/2012 Sb., 


