
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S 

OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Společnost Poltrone s.r.o.,  se sídlem  Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03244814 (dále též jako „Správce“) jakožto 
správce osobních údajů tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") informuje níže podepsaný subjekt 
osobních údajů (dále též „subjekt údajů“), že jako správce zpracovává a/nebo bude zpracovávat dále uvedeným způsobem jeho osobní 
údaje získané od subjektu osobních údajů a osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů. 
Správce zpracovává nebo bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů k následujícím účelům: realizace smluvního vztahu mezi 
Správcem a subjektem údajů, plynoucí z konkrétní smlouvy o poskytování monitorovacích služeb uzavírané mezi společností 
Poltrone s.r.o. a subjektem údajů “ (dále jen „Smlouva“). 
Správce zpracovává osobní údaje na právním základě: 

• souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto dokumentu (ČL 6. odst. 1, písm. a) 
GDPR); 

• nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (ČL 6. odst. 1, písm. b) GDPR), 
a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu či 
jiná adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo a e-mail,  SPZ,  tovární značka vozidla užívaného subjektem údajů, historie 
přístupu do elektronického systému uživatele a dále v rozsahu údajů o poloze, historii jízd vozidla užívaného subjektem údajů 
získaných prostřednictvím monitorovacího zařízení s GPS snímačem umístěného ve vozidle (dále jen „Osobní údaje“) . 
Poskytnutí Osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik a pokračování smluvního vztahu mezi správcem a subjektem 
údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo a e-mail a dále v rozsahu GPS údajů o pohybu vozidla užívaného subjektem údajů 
získaných prostřednictvím GPS snímače umístěného ve vozidle (dále jen „nezbytné údaje"). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou 
pro plnění smlouvy. 
Osobní údaje budou, není-li dále uvedeno jinak, uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem 
údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých. Osobní údaje týkající se přístupu do elektronického 
sytému poskytovatele budou zpracovávány po dobu trvání šesti kalendářních měsíců od doby jejich pořízení,  nejdéle však budou tyto 
údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků 
z takového vztahu vzniklých. Osobní údaje týkající se polohy vozidla (GPS souřadnice) vozidla budou zpracovávány po dobu trvání šesti 
měsíců od doby jejich pořízení a údaje o historii jízd vozidla budou zpracovávány po dobu trvání dvaceti čtyř kalendářních měsíců od doby 
jejich pořízení, přičemž subjekt údajů je oprávněn v elektronickém systému poskytovatele přístupném subjektu údajů prostřednictvím 
přihlášení se k účtu objednatele dobu zpracování těchto údajů zkrátit, či tyto údaje okamžitě vymazat,  nejdéle však budou tyto údaje 
zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z 
takového vztahu vzniklých. Zpracování Osobních údajů je/bude prováděno Správcem.  
Správce nezpracovává žádné citlivé údaje subjektu údajů. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí 
osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány dalšími zpracovateli Osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů 
jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.  
Podpisem tohoto dokumentu uděluje subjekt údajů svůj výslovný souhlas společnosti  Poltrone s.r.o.,  se sídlem  Kaprova 42/14, 
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03244814, (rovněž „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a 
nařízení GDPR zpracovávala výše uvedené Osobní údaje.  
Tento souhlas je dán jako svobodný, neboť jej subjekt údajů udělit nemusí, avšak nebude možno navázat či zachovat se správcem jako 
zpracovatelem údajů smluvní vztah. 
Subjekt údajů bere na vědomí, že má tato práva: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- vznést námitky proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, 
- požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje správce zpracovává, 
- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, 
- vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit1, 
- požadovat po správci výmaz těchto Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo přenesení, 
- v případě pochybností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce, 

nebo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
V případě, že se subjekt údajů bude chtít obrátit s některým z výše uvedených požadavků či výkonem práv na Správce, můžete tak učinit 
zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti  Poltrone s.r.o., se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 a/nebo emailem 
na emailovou adresu: info@gpsdohled.cz.  
 
 

 
1 Správce žádá o neprodlené nahlášení jakýchkoliv změn Osobních údajů. 


