Prohlášení o zpracování osobních údajů
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Ochrana osobních údajů účastníka dražby, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu
Účastník dražby souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, místo
bydliště, věk a ostatní údaje související s prováděnou dražbou, jejíž je účastníkem (společně vše jen
jako „osobní údaje“). Účastník dražby souhlasí se zpracováním osobních údajů dražebníkem –
společností EURODRAŽBY.CZ a.s., se sídlem: Praha 8, Čimická 780/61, PSC 181 00, identifikační
číslo: 291 35 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
20776 (dále jen „dražebník“), a to pro účely provedení veřejné dražby/ dražby organizované
dražebníkem.
Osobní údaje účastníka dražby nebudou dražebníkem bez předchozího souhlasu účastníka dražby
předávány třetím osobám, nevyplývá-li ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisu, jinak. Osobní údaje mohou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či
postoupením pohledávek dražebníka vůči účastníkovi dražby.
Účastník dražby bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat dražebníka o jakékoliv změně v osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů účastníka dražby muže dražebník pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu provádění úkonu
souvisejících s dražbou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Účastník dražby potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případe, že by se účastník dražby domníval, že dražebník
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života účastník dražby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat dražebníka nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo
požadovat, aby dražebník nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se muže jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost účastníka dražby
podle předchozí vety shledána oprávněnou, dražebník nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný
stav. Nevyhoví-li dražebník nebo zpracovatel žádosti, má účastník dražby právo obrátit se přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka dražby obrátit
se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li účastník dražby o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dražebník povinen tuto
informaci předat. Dražebník má právo za poskytnutí informace podle předchozí vety požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Odsouhlasením těchto podmínek dává účastník dražby souhlas se zpracování
osobních údajů podle výše uvedených podmínek.
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