
 
 

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů 
 
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste se seznámili s tím, jak ve Skupině RAALTRANS zpracováváme 
Vaše osobní údaje, jakož i s obsahem našich Zásad zpracování osobních údajů v RAALTRANS umístěných na 
www.raal.cz/cs/gdpr  (dále jen ,,Zásady“), které zpracovávání osobních údajů v této Skupině popisují. 

Osobní údaje o Vás budeme v rámci Skupiny RAALTRANS předávat jejím členům, kteří je budou oprávněni 
zpracovávat za stejným účelem. Skupina RAALTRANS zahrnuje: RAALTRANS a.s. (IČO: 03192041), Radek Žilka 
- RAALTRANS (IČO: 44416903), Radek Žilka – RAALTRANS, Malý Cetín 151, 951 07, Malý Cetín, Slovenská 
republika (IČO: 44066538). Správcem údajů je společnost RAALTRANS a.s., IČO: 03192041 (dále jen „Správce“).    

Souhlasím s tím, aby Skupina RAALTRANS zpracovávala a uveřejňovala moje osobní údaje v rámci provozu 
databanky RAALTRANS, jakož i nabídky služeb a ostatních činností, ostatním příjemcům databanky po dobu 
nezbytně nutnou k účelům využití těchto údajů a informací pro využití databanky. V rámci provozu a poskytování 
služeb databanky budou zpracovávány následující osobní údaje: 

- titul, jméno, příjmení, IČO, případně DIČ, EU DIČ, 
- adresa trvalého bydliště, příp. místo podnikání, adresa provozovny, doručovací adresa, 
- telefon, příp. fax, e-mail, www stránky, e-mail fakturace, SKYPE 
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Skupině RAALTRANS poskytl a 
v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu vyplývajícího ze smluvního vztahu, dále pak k jejich 
poskytnutí v rámci zákonných povinností a to po dobu nezbytně nutnou. 

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné. 

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat poštou na adresu sídla Správce. V 
případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám 
poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále zpracovávat pro účely, 
ke kterým podle zákona nepotřebujeme Váš souhlas. Tyto účely jsou zejména uvedeny v Zásadách. 
Správce v rámci Skupiny RAALTRANS je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby 
odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt údajů 
vyrozuměn. 

Datum a místo: ........................................................ 

 

Jméno a příjmení:..................................................... 

 

IČO: ......................................................................... 

 

Kód uživatele:........................................................... 

 

Souhlasím/podpis:        ....................................................  

 

Pokud máte dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na gdpr@raal.cz, či zavolat na +420 604105758. 


