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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení GDPR“, si Vás

dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.
Autoškola a akreditované školicí středisko Kočí splňuje podmínku v článku 6, písmene c, že
zpracování osobních údajů je možné i bez souhlasu žadatele, z důvodu, že je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, jsou osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, RČ,
číslo občanského a řidičského průkazu, tel. číslo), poskytnuté žadatelem v žádosti o přijetí k výuce a výcviku
nebo v žádosti o přezkoušení z odborné způsobilosti, zpracovány jen a pouze za účelem provádění výuky a
výcviku k získání či vrácení řidičského oprávnění, ke zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel, provádění školení a kondičních jízd v tomto rozsahu:
•

Přijetí k výuce a výcviku – podání žádosti a posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel, dle zákona č. 247/2000 Sb., §13.

•

Zaslání seznamu žadatelů (přihlášených k výuce a výcviku, zkoušce nebo na pravidelné školení)
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa provozovny provozovatele
autoškoly nebo KÚ Olomouckého kraje dle zákona č. 247/2000 Sb., §25, §51odst. 1,pís. h.

•

Vedení průkazné evidence o průběhu výuky a výcviku dle zákona č. 247/2000 Sb., §27 odst. 3-5, §30
odst.1 a 2, vyhláška 167/2002 Sb. (k §27 odst. 5) §9, §10, §11, §12.

•

Uložení osobních údajů po dobu 5 let – vyhláška 167/2002 Sb. (k §27 odst. 5) §9, §10, §11, §12.

•

Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví jsou poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, adresa
bydliště a číslo BÚ), zpracovány za účelem vystavení účetních a daňových dokladů, jejich zaúčtování
a uložení po dobu stanovenou zákonem o účetnictví či jinými právními předpisy.
Tyto osobní údaje nejsou používány pro marketingové účely a budou zabezpečeny před zneužitím

odpovídajícími prostředky. Osobní údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování.
Žadatel má právo požádat o výmaz osobních údajů, být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel
o něm má, vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, přenést své údaje od správce k třetímu
subjektu a aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu.
V Prostějově dne 7. 5. 2018

