
 
 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Příjmení   Titul*  

Jméno   Datum narození* . . 
     

     

Ulice     

Město     

PSČ     
     

     

Telefon  E-mail  
     

* Pole označená hvězdičkou jsou dobrovolná 

(dále také „Zákazník“)   

Zákazník tímto odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený společnostem:  

(1) ŠKODA AUTO a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 
01, IČO 00177041 
 

(2) KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČ 49703188, se sídlem V Oblouku 128, 252 43 Čestlice,  
 

(3) Auto Hybeš s.r.o., IČ 28818831, se sídlem Dřenice 122, 537 01 Chrudim  

jako správcům osobních údajů, a to pro účely označené níže: 

1. marketingové účely – tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky ŠKODA, zasílání 
informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem 
průzkumu spokojenosti, průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník 
kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož 
i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., 
v platném znění; 

 Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

2. soutěže a jiné podobné akce – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů 
soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet 
věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti. 

 Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěží a jiných podobných 
akcí 

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené ve formuláři k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, tj. 
jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa, popř. také titul a datum narození. 

Zákazník je srozuměn s tím, že odvoláním souhlasu pro vybrané účely není dotčena zákonnost zpracování 
založená na jiných právních důvodech zpracování ani zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, ke kterému 
došlo před jeho odvoláním. 

Bez zbytečného odkladu od okamžiku odvolání souhlasu Zákazníkem, nejpozději však do jednoho měsíce, jsou 
správci povinni ukončit zpracování osobních údajů pro ty účely, ke kterým Zákazník odvolal svůj souhlas. Zákazník 
má právo, aby jeho osobní údaje byly ve stejné lhůtě vymazány, pokud neexistuje jiný právní důvod zpracování. 

 
 
Datum:  Podpis: 


