
Dodavatel (dále jako „Dealer“): 

Název:    TUkas ČSAO a.s. 

Adresa:   Černokostelecká 565/114, 108 00  Praha 10 – Malešice 

Email:    info.csao@tukas.cz  

Telefonní číslo:   283 020 311 

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, 

aby Vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány. 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů zpracovávají (1) Renault Česká republika, a. s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 

00 Praha 8, IČO: 60192801 (dále také jen jako „Renault“); a (2) „Dealer“ jako společní správci 

osobních údajů zpracovávali Vaše osobní údaje poskytnuté na základě smlouvy.  

Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu dle smlouvy budou použity pouze pro účely přímo 

související s uzavřenou smlouvou (účel zpracování) a zpracování vyplývá přímo z plnění uzavřené 

smlouvy (právní základ zpracování). 

 

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavek nezbytný k uzavření 

smlouvy. Poskytnutí vašich osobních údajů je povinné. Pokud se rozhodnete neposkytnout své osobní 

údaje, pak Dealer nebude schopen uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu a poskytnout požadované 

výrobky a/nebo služby. 

 

Pro výše uvedené účely budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 10 let ode dne uzavření 

smlouvy, v případě smlouvy o poskytování servisních služeb po dobu 10 let od ukončení trvání 

smlouvy. 

 

Osobní údaje bude Renault a Dealer zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím 

svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Renault a/nebo Dealerem, 

zejména pak prostřednictvím poskytovatelů IT řešení a software, a to na základě smluv o zpracování 

osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči Renault propojenými osobami. V 

rozsahu a pro účely výše uvedené je správce oprávněn předávat tyto osobní údaje jiným subjektům 

patřícím do skupiny RENAULT a jejich smluvním zpracovatelům. Osobní údaje nebudou předávány do 

zemí mimo Evropský hospodářský prostor. 

 

Vaše práva: 

1. Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a 

kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly 

osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému 

rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Máte dále právo žádat o opravu 

osobních údajů, jsou-li nepřesné, a o výmaz osobních údajů. 



2. Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste poskytl(a). Správce 

poskytne na základě žádosti tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou 

zpracovávány automatizovaně.  

3. Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat 

vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se 

obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu 

osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: 

posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125). 

V případě stížnosti či dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na Renault na 

osobniudaje@renault.cz, a/nebo Dealera, viz kontaktní údaje výše. 


