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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný(á):

bytem:

datum narození:

prohlašuji, že:

- jsem  se  seznámil(a)  s obchodními  podmínkami  rámcové  smlouvy  o  nájmu  dopravních
prostředků „AJO Carsharing“ společnosti Klimek Motion s.r.o., se sídlem Nádražní 99, 68352
Křenovice, IČ: 021 15 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 80341 (dále jen „pronajímatel“ a „rámcová smlouva“);

- jsem dosáhl(a) věku 21 let;
- jsem držitelem(kou) platného řidičského a občanského průkazu;

a dále, že souhlasím se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo, adresa elektronické pošty, datum narození, polohy vozidla, které budu užívat, zvukové záznamy
telefonických rozhovorů s pronajímatelem, kopie řidičského průkazu, kopie občanského průkazu (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“). Souhlasím se zpracováním osobních údajů pronajímatelem pro
účely  plnění  smluvních  závazků  třetí  osoby  (nájemce)  z rámcové  smlouvy.  Zpracováním osobních
údajů  může  pronajímatel  pověřit  třetí  osobu,  jakožto  zpracovatele.  Osobní  údaje  mohou  být
zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  mohou  být  zpracovávány  v  elektronické  podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Beru na vědomí, že jsem povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že jsem povinen bez
zbytečného odkladu jakoukoli změnu v osobních údajích ohlásit pronajímateli elektronickou poštou na
adresu  info@ajo.cz. Potvrzuji  tímto,  že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jsem byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Beru na vědomí, že pokud bych se domníval,  že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem,  mohu  požádat  pronajímatele  nebo  zpracovatele  o  vysvětlení  nebo  požadovat,  aby
pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Informaci o zpracování osobních údajů je
mi pronajímatel povinen předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Podpis:

V ................................................................................................ dne ...................................


