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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA/ZÁJEMCE 
SPOLEČNOSTI RATAR S.R.O., IČ: 02943786, SÍDLEM SOKOLOVSKÁ 

399/196, LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8  
PROVOZOVATEL WEBU ODREALITKY.CZ 

(dále jen „Společnost“) 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a 
zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen zákon) pro potřebu evidence pana/paní:  
 
Jméno a příjmení: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Email: 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Telefon: 
_____________________________________________________________________________ 

pro potřebu evidence Klienta/Zájemce ve Společnosti  

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl/a při uzavření Smlouvy o 
zprostředkování realitních služeb se Společností (dále rovněž jako „správce“) a další údaje, které 
jsem poskytl/a v pozici klienta Společnosti nebo zájemce o nemovitost nebo družstevní podíl 
nabízené Společností k prodeji/pronájmu, mohou být správcem zpracovávány a uchovávány na 
dobu za účelem níže uvedeným. 

Prohlašuji, že se jedná zejména o tyto údaje: 

Údaje sdělené v pozici Klienta/Zájemce o nemovitost, nebo družstevní podíl a zpracovávané 
Společností: 

 
 Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště, číslo OP. 

 Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa. 

 Informace o imigračním statusu – pouze je-li to relevantní. 

 Informace, které Klient/Zájemce sám sdělí nebo které nechá vytvořit správcem či jeho 
zaměstnanci  - např. fotografie, LV, znalecké posudky, atd. 

 
Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění povinností a uplatňování práv 
Společnosti v souvislosti se zprostředkováváním svých služeb v oblasti realit (nákup, prodej, 
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pronájem, zprostředkování,…) pro Klienty/Zájemce, a dále za účelem prezentace svých služeb na 
realitním serveru Společnosti a ostatních realitních serverů (reference), a to po dobu 12 měsíců. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Správce manuálně formou kartotéky, případně 
budou uloženy v souborech na počítači zpracovatele, a to zabezpečené přístupovým heslem. 
Osobní údaje budou zabezpečeny všemi standardními postupy a technologiemi, aby nedošlo k  
neoprávněnému přístupu k nim, a které s ohledem na aktuální stav technologií poskytují 
dostatečné zabezpečení. 
 
Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, čímž se rozumí oprávnění na základě 
aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje 
zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat společně s dalšími 
informacemi v rámci přístupu k osobním údajům.  
 
Dále má Klient/Zájemce právo na opravu, resp. doplnění těchto údajů, na jejich výmaz, omezení 
zpracování, na přenositelnost údajů, či stížnost proti zpracování v určitých případech. 
 
Správce osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese info@odrealitky.cz   
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu čl. 7 GDPR a  § 11 zákona, že 
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat a požadovat tak 
vrácení písemných materiálů a dokumentů, a že v případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se 
zpracováním osobních údajů nebudu zařazen/a do evidence Klientů/zájemců. 
 

Prohlášení správce: 
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.  

Poučení o ochraně osobních údajů zpracovávaných Společností je zveřejněno v sekci GDPR na 
webu Společnosti www.odrealitky.cz. 

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy 
se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 
skončení pracovního poměru nebo prací. 

 
 
 
V Praze dne:     Podpis:  

 


