
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Dle nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti. 
 
 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: 
STROJSERVIS Praha, s.r.o. 
Náchodská 30, 193 00 Praha, Horní Počernice 
IČO: 45807787, DIČ: CZ45807787 
Zapsaný ve veřejném rejstříku: Registrovaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12177. 
 
 

Níže uvedený subjekt, který uděluje souhlas (zákazník) souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem: 
Zasílání obchodních sdělení správcem STROJSERVIS Praha, s.r.o. možnými komunikačními kanály a 
prostřednictvím aplikace ve vozidle (je-li tato funkce podporována). 
* péče o zákazníky (informování o záruce, servisu), 
* zasílání vybraných obchodních sdělení o produktech a službách STROJSERVIS Praha, s.r.o., jakož i pro účely 
marketingu, průzkumu firmy.  
 
Společnost STROJSERVIS Praha, s.r.o. může tyto údaje také zpřístupnit přidruženým společnostem, které 
mohou využívat údaje kontaktovat subjekt údajů pro účely uvedené výše.  
 
Přidruženou společností se rozumí: 
* v případě, že provozujete vozidlo značky IVECO, společnost IVECO S.p.A. a společnosti skupiny CNH Industrial. 
* v případě, že provozujete vozidlo značky FIAT, společnost FCA Central and Eastern Europe Kft, IČ: 01-09-167595 

Uvedené přidružené společnosti mohou mezi sebou sdílet aktualizace údajů. 
 
Dále mohou být údaje použity správcem osobních údajů pro vyřízení zprostředkování financování prodeje 
vozidel, zprostředkování pojištění vozidel, nahlášení, likvidací pojistné události a opravou vozidla nebo 
zajištění evidencí v registru vozidel a podobných činností spojených s poskytovanými službami společnosti. 
 
Další podrobnosti týkající se zpracovávání osobních údajů (přidružených společností), práv jsou k dispozici 
v sekci „ochrana osobních údajů“ na www.strojservis.cz. 
 
 

Souhlas je udělován dobrovolně a svůj souhlas mohu kdykoli s účinky do budoucna odvolat písemnou 
formou na adrese: STROJSERVIS Praha, s.r.o., Náchodská 30, 193 00 Praha, Horní Počernice, případně e-
mailem gdpr@strojservis.cz. 
Po úplném odvolání souhlasu již můj zákaznický profil nebude nadále zpracováván, zpracování, které 
proběhlo před odvoláním zůstává zákonné. Prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů mohu dále 
požadovat informace o svých údajích uchovávaných společností STROJSERVIS Praha, s.r.o. a/nebo FCA, jakož 
i opravu, vymazání nebo zablokování mých osobních údajů.   
 

 
Identifikace subjektu údajů, který uvedený souhlas udělil: 
 
ČÍSLO KLIENTA (IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, IČO):  
 
 

Firma: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Email: 

Telefonní číslo – mobil: 

                                         datum                                    podpis oprávněného zástupce 

mailto:gdpr@strojservis.cz

