
Informace o ochraně osobních údajů  

 

Beru na vědomí, že Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační 
složka, se sídlem U průhonu 1079/40, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 02386771 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 76355 (dále jen „MSC“ nebo 
„Správce“), e-mail: privacy@suzuki.hu  

zpracovává tyto údaje:  

1. titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem  
2. adresa bydliště (ulice, číslo popisné, obec, okres, PSČ)  
3. emailová adresa  
4. telefonní číslo  
5. typ kupujícího  
6. název subjektu, který zastupuji 
7. označení vybraného člena prodejní a servisní sítě SUZUKI  
8. údaje o vozidle v rozsahu VIN, model, barva, číslo motoru, datum předání, číslo technického 

průkazu, čísla klíčů, číslo asistenční karty, stav km, údaje o prodloužené záruce  
 

k následujícím účelům a na základě následujících právních základů ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(„nařízení GDPR“):  

 

Účel zpracování Právní základ 

Vyřizování žádostí, dotazů a stížností Oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení 
GDPR 

Vystavení osvědčení při individuálním 
dovozu 

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy dle 
čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR 

Dodržování našich zákonných povinností  Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR 

 

Beru na vědomí, že pro zpracování osobních údajů stanovil Správce tato pravidla: 

 Přístup k údajům mají pouze určené osoby podílející se na činnosti Správce.  
 Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.  
 Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro něž byly 

shromážděny. Pro stanovení odpovídající doby uchování osobních údajů se bere v úvahu 
objem, povaha a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody v případě neoprávněného 
použití nebo zpřístupnění osobních údajů, účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány, 
zda lze těchto účelů dosáhnout pomocí jiných prostředků a platných požadavků právních 
předpisů. Za určitých okolností mohou být osobní údaje anonymizovány tak, aby s žádnou 
konkrétní osobou již nemohly být spojovány, přičemž v takovém případě lze tyto informace 
použít bez dalšího upozornění. 

 

Beru na vědomí, že mám tato práva: 

Pro případ, že je právním základem zpracování osobních údajů souhlas, je tento souhlas dobrovolný 
a pokud jej udělím, mám právo souhlas odvolat. Souhlas lze odvolat e-mailem na 
privacy@suzuki.hu anebo poštou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 



 

Mám právo kdykoli požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či 
nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a 
informacím o jejich zpracování za předpokladu, že poskytnu dostatečné informace umožňující mou 
identifikaci. 

Správce mi poskytne na mou žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. 

Mám právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Správce je povinen 
žádosti vyhovět do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Mám právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením 
GDPR.  

Mám právo požadovat omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených nařízením 
GDPR. 

Pokud se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého 
a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, mám právo vznést námitku, žádat 
vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů.  

 

Mám nárok, aby mi Správce poskytl informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného 
odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud správce nepřijme opatření, o které 
požádám, informuje mne správce o důvodech nepřijetí a o možnosti podat stížnost u dozorového 
orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se budu domnívat, že zpracováním mých 
osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 

 

Případnou stížnost mohu předložit Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 
7 Česká republika, telefon: +420 234 665 800, e-mail: posta@uoou.cz 

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů mohu kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese 
privacy@suzuki.hu. 

  

 

 

V ………………………………………..…  dne ……………………………………… 

 

 

Jméno: ……………………………………………………………… 

      

 

Podpis : ……………………………………………………………… 

 


