
 

  

 

POUČENÍ A SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. a Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).  

 
Správcem osobních údajů je Realitní kanceláře STING, s.r.o., IČO 25842625, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, 
PSČ 739 61, (dále jen „RK STING“). Zpracovateli osobních údajů klientů jsou členové skupiny STING, a to STING investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 29017688, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61,  
STING HOTELS s.r.o., IČO 04520491, se sídlem Třinec, Staré Město, Pod břehem 796, PSČ 739 61, a Martin Zaremba, 
IČO 60056746, místem podnikání Vendryně 39, PSČ 739 94, a spolupracující třetí osoby, které vykonávají pro RK STING na 
základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů. Všechny výše v tomto odstavci uvedené osoby budou dále 
nazývány také společně jako „skupina STING“. 
 
Členové skupiny STING zpracovávají osobní údaje v níže uvedeném rozsahu, z těchto důvodů a k těmto účelům: 
- plnění smlouvy, tj. poskytování služeb v rámci realitní činnosti a pro účel nájmu nebo podnájmu nemovité věci 
a/nebo jejich zprostředkování či souvisejících produktů a služeb, a to v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy; 

- plnění právních povinností uložených právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími) a to 
v rozsahu, jak je požadováno příslušnými právními předpisy. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je povinnost osobní údaje uchovávat podle právních předpisů, po dobu 
trvání smluvního vztahu a po dobu dalších čtyř let od ukončení smluvního vztahu. Pokud nedojde k uzavření smlouvy 
o produktu či službě, souhlasím se zpracováním osobních údajů nejdéle po dobu čtyř let ode dne podpisu tohoto souhlasu. 
 
Byl jsem řádně poučen o těchto mých právech zejména dle Nařízení: Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení; 
Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení; Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení tehdy, pokud již nejsou 
potřebné pro účel jejich zpracování, bude mnou vznesena námitka proti zpracování nebo odvolán můj souhlas, jsou-li údaje 
zpracovávány na základě souhlasu a není-li další právní důvod jejich zpracování; Právo na omezení zpracování dle čl. 18 
Nařízení; Právo na přenositelnost mých údajů jinému správci dle čl. 20 Nařízení; Právo v souladu s čl. 21 Nařízení vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů. Právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz). 

Veškeré své aktualizace osobních údajů, žádosti a uplatnění práv, odvolání souhlasu či vznesení námitky mohu zaslat 
kterýmkoliv z níže uvedených způsobů prostřednictvím těchto kontaktních údajů: Realitní kanceláře STING, s. r. o., IČO 
25842625, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zakaznicky.servis@rksting.cz, telefonní číslo: 800103010 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl poučen o důvodu a účelu zpracování mnou poskytnutých 
osobních údajů, jejich rozsahu, správci, zpracovatelích a dalších osobách, kterým mohou být předány, a s tímto 
zpracováním v y s l o v u j i  souhlas a z a v a z u j i  se sdělené osobní údaje aktualizovat. 

V ……………………………………… dne …………………………………… 

 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Jméno a příjmení klienta      Rodinný stav 
   
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Tel. č. klienta       Email klienta 
   
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
Číslo dokladu totožnosti (OP nebo pas)     Rodné číslo klienta 
  
 
………………………………………………………………………………………       
Adresa trvalého pobytu    
 

……………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu)  

Podpis klienta: 


