
Informační povinnost

viz. www.byty-gfb.cz

Informace při přijetí osobních údajů od klienta  - poučení o ochraně osobních údajů:

Správce: Eva Kálecká, IČ 63581795 

Kontaktní údaje na správce (Palackého tř. 801, Chrudim, PSČ 537 01, hk@byty-gfb.cz., 
tel.602 818 879, www.byty-gfb.cz)

Účel zpracování: poskytování služeb -    plnění smlouvy o zprostředkování,
- plnění povinností z rezervační smlouvy 

Za tímto účelem zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, datum a místo jeho vydání a dobu
platnosti,  rodné číslo pro návrh do katastru nemovitostí,  údaje o osobním stavu, kontaktní
adresu, telefon, emailovou adresu.

        Osobní údaje poskytuje klient za účelem plnění povinností vyplývajících z výše 
      uvedených smluv.

      Příjemci osobních údajů:  
  zpracovatelé – advokátní kanceláře při zpracování smluv a provádění úschov,
  orgány veřejné správy – především katastrální úřady, finanční úřady, 
  banky, stavební spořitelny, jiné peněžní ústavy poskytující úvěry či půjčky v souladu

s platnými předpisy,   
 další příjemci dle zákona a podle pokynů a potřeb klienta.

      Doba zpracování údajů:
        Správce uloží osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, až do doby splnění všech 
       práv a povinností smluvních stran. 

     Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:
 Právo na přístup k osobním údajům – máte právo žádat správce o informaci o tom,

zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké osobní údaje se jedná a kdo
tyto údaje zpracovává.

 Právo na opravu –  máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše
nepřesné osobní údaje, máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 Právo na výmaz – máte právo požádat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal
osobní údaje, které se Vás týkají, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,
pro  které  byly  shromážděny,  nebo  jinak  zpracovány,  pokud  není  dána  zákonná
výjimka, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné.

 Právo na omezení zpracování – máte právo na to, aby správce omezil zpracování
osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů nebo správce již osobní
údaje nepotřebuje pro účely zpracování,  ale  tyto údaje jsou potřebné pro výkon či
ochranu právních nároků. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech



správce  nebo  je  nezbytné  pro  splnění  úkolu  ve  veřejném zájmu  nebo  při  výkonu
veřejné moci, máte právo vznést námitku. 

 Právo  na  přenositelnost  –  máte  právo,  aby  správce  předal  zpracovávané  osobní
údaje,  které se Vás týkají,  jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově  čitelném formátu,  nebo  pokud  je  to  technicky  možné,  požádat,  aby  si  je
správci předali mezi sebou.

 Právo podat stížnost – máto právo podat stížnost ohledně činnosti správce osobních
údajů, a to písemně na adresu správce Eva Kálecká, Palackého tř. 801, Chrudim, PSČ
537 01, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha. 

 
Více informaci o právech klienta je na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních
údajů. 

 


