Souhlas se zpracováním osobních údajů – odsouzení za trestný čin
(vyplňte, prosím, hůlkovým písmem)

Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
(dále jen „Klient“)
tímto uděluji společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem Československé armády 954/7, 500
03, Hradec Králové, IČ: 24785199 (dále jen „KRUK“) souhlas ke zpracování osobních údajů o mém odsouzení za
trestný čin a to konkrétně o době a místu výkonu trestu.
Poučení klienta:
KRUK při zpracování osobních údajů Klienta postupuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). KRUK zpracovává osobní údaje Klienta
za účelem vymáhání pohledávek, kde právním titulem zpracování je uzavření nebo plnění smluv. Osobní údaje
jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům KRUKu, zpracovatelům
nebo třetím stranám, s nimiž má KRUK uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické
osobě dle zákona o ochraně osobních údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů. Požádá-li Klient
o informaci o zpracování svých osobních údajů, KRUK je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zjistí-li Klient nebo se domnívá, že KRUK nebo
konkrétní zpracovatel osobních údajů, se kterým má KRUK uzavřenou smlouvu v souladu s § 6 zákona o ochraně
osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
zpracování, může:
a) požádat KRUK nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby KRUK nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Klient prohlašuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů
ve smyslu § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů a potvrzuje, že byl poučen o svých právech dle § 21
zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména o svém právu požadovat na KRUKu vysvětlení, bude-li se
domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo
v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat
odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany KRUKu.

V___________________dne____________

________________________________
Podpis Klienta

