
 
1. Správce, zpracovávané osobní údaje 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem v Praze 5, 
Siemensova 2717/4 IČ: 283 99 757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 
oddíle C, vložka 138784 (dále jen „správce“).  

Kontaktní údaje správce jsou: 

Hyundai Motor Czech s.r.o. 

Adresa: Praha 5, Siemensova 2717/4 

e-mail: info@hyundai.cz 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo 
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby.  

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.  

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 

2. Zákonný důvod, účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 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 „GDPR“), 

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a 
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  

 

Účelem zpracování osobních údajů je: 

- vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 
správcem;  

při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení registrace (jméno a 
kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí 
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,  

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

 

3. Doba uchování osobních údajů 
 
Správce uchovává osobní údaje: 
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a 
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),  
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, 
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 
 

4. Příjemci osobních údajů 
 
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci 
a nemá ani subdodavatele, kterým by osobní údaje poskytoval.  
 
 
 
 



 

5. Vaše práva 

V případě, že budete identifikovatelnou osobou a prokážete svoji totožnost, máte následující práva. 

a) Právo na přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje 
jednak právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, 
kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované 
době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se 
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost 
u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány 
od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných 
zárukách při předání údajů mimo EU. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody 
jiných osob. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně 
na kontaktní adrese správce. 

b) Právo na opravu nepřesných údajů: dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které 
o Vás bude správce zpracovávat. 

c) Právo na výmaz: dle čl. 17 GDPR budete mít právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud správce 
neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. 

d) Právo na omezení zpracování: dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, 
pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte písemnou námitku 
proti jejich zpracování. 

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení 
ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou 
případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti 
zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, 
že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu 
údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

g) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých uchazeči o zaměstnání a/nebo v rámci kontaktního formuláře je možné kdykoliv po tomto datu 
odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně, 
či elektronicky odesláním žádosti na e-mailovou adresu info@hyundai.cz. 

h) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě pochybností o dodržování povinností 
souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 
s možností podáním stížnosti u tohoto dozorového orgánu. 

 

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.  

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Odesláním registrace z formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v 
celém rozsahu přijímáte.  

Registrací prohlašujete, že je Vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas 
se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává 
rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.  

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých 
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste 
správci poskytl/a. 

 


