Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Subjekt údajů, jako uživatel služeb, podpisem smlouvy o poskytování služeb GPS/GSM
monitoringu, vyjádřil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností (poskytovatelem
služeb):
Ecofleet CZ s.r.o.
IČO: 27561534
DIČ: CZ27561534
Sídlo: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, koresp. adresa: Kuštova 2712, 269 01
Rakovník
Zapsána v OR vedeném Měst. soudem v Praze, Oddíl C, vložka 113606, dne 20. 6. 2006
statutární zástupce: Robert Čech, jednatel, tel: 311 249 997, office@ecofleet.cz, www.ecofleet.cz
(dále jen „správce a zpracovatel“)
Subjekt údajů prohlašuje, že za účelem zpracování osobních údajů, dobrovolně poskytuje
zpracovateli a správci osobních údajů, své níže uvedené osobní údaje a uděluje svůj souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, ve znění platném a účinném a ve
smyslu prováděcích předpisů (známé jako GDPR). Subjekt údajů výslovně souhlasí s tím, že správce
a zpracovatel je oprávněn využít následujících osobních údajů, které subjekt údajů poskytne ke
zpracování. Jedná se o osobní údaje, zpracovávané za účelem poskytování služeb.
Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:
a) identifikační údaje subjektu údajů - fyzické osoby (jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ,
sídlo, sídlo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa),
b) identifikačních údajů subjektu údajů, coby osoby kontaktní, pro účely styku s poskytovatelem
služeb (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa),
c) identifikačních údajů subjektu údajů, coby řidiče, či uživatele GSM/GPS zařízení (vyjma dalších
uživatelů vozidla a případně i pasažérů ve vozidle, jejichž osobní údaje uživatel systému do
systému zadá v jiné, než anonymizované podobě*), (jméno, příjmení, pracovní zařazení, dosažená
kvalifikace ve vztahu k vykonávané činnosti, např. skupiny oprávnění k řízení vozidla), další údaje
včetně údajů o vozidle (typ a SPZ) a údaje v rozsahu poskytované služby (GPS souřadnice polohy
vozidla v místě a čase, údaje o rychlosti, stylu jízdy řidiče, informace z datové sběrnice vozidla,
spotřeby PHM, přestávky v jízdě, kniha jízd, účely jízdy, včetně označení jízdy jako soukromé.
Subjekt údajů bere na vědomí, že GPS/GSM zařízení odesílá data i ve chvíli, kdy je přepnuto do
režimu soukromé jízdy,
d) další údaje vložené subjektem údajů do sytému GPS/GSM monitoringu, které mohou obsahovat
taktéž osobní údaje (popis cesty, místo výkonu, datum, čas, identifikace třetích osob – ke komu
zaměstnanec, řidič, nebo pověřená osoba uživatele jede, s kým se setká, co bude předmětem
jejich jednání, schůzky, atp., jejichž osobní údaje uživatel systému do systému zadá v jiné než
anonymizované podobě)*, fotografie a soubory, které subjekt, nebo další uživatel systému, může
do systému vložit, celkově tedy způsob jednání subjektu údajů.

vzor smlouvy č. 201805-09

Správce a zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, který
se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dodatečné záruky ochrany osobních
údajů.
Subjekt údajů má právo na:
Pr
ávo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat
udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely shora uvedené.
Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše
osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány.
Právo na opravu. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné
osobní údaje, které se Vás týkají.
Právo na výmaz. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje k
vaší osobě.
Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních
údajů v konkrétním případě.
Právo na přenositelnost údajů. Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje
zpracované automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci, a to v rámci
technické proveditelnosti takového převodu.
Právo na sdělení skutečností ve vztahu k poskytování osobních údajů na základě
zákonnosti, nebo smluvních požadavků,
Právo na sdělení možných důsledků neposkytnutí osobních údajů
Právo na sdělení skutečností, spočívajících ve faktech, zda se jedná o automatické
zpracování a profilování, zabezpečení a nakládání s daty ze strany správce, včetně
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro
subjekt údajů.
Právo podat stížnostu dozorového orgánu státní moci.
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv uplatnit písemně na
adrese Ecofleet CZ s.r.o., Kuštova 2712, 269 01 Rakovník, dále prostřednictvím elektronické
adresy 
info@ecofleet.cz

*Subjekt údajů bere na vědomí, že v případě, že sám zadá do systému GPS/GSM monitoringu osobní údaje dalších
osob, či sám předá poskytovateli osobní údaje dalších osob, vstupuje vůči těmto osobám do postavení správce ve
vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, a měl by uzavřít s poskytovatelem GPS/GSM monitoringu smlouvu
o zpracování osobních údajů, kde bude poskytovatel služeb vystupovat jako zpracovatel.
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