
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o zpracování osobních údajů společností VLTAVÍN leas, a.s. 

 
1. Společnost VLTAVÍN leas, a.s. (dále jen „VLTAVÍN“) zpracovává osobní údaje fyzických osob: 

a. které se spol. VLTAVÍN hodlají uzavřít smluvní vztah, 

b. které se spol. VLTAVÍN již uzavřely smluvní vztah,   

c. osob, u kterých se zajišťují pohledávky pro spol. VLTAVÍN a statutárních orgánů a členů statutárních orgánů právnických 

osob za účely stanovenými právními předpisy, za účelem jednání o poskytnutí služby,  

d. při plnění smluvních závazků spol. VLTAVÍN, zajištěním činností a služeb souvisejících s poskytováním příslušné služby a 

její funkcionalitou,  

e. při zajišťování ochrany zájmů a práv spol. VLTAVÍN, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob,  

f. při nabízení obchodu a služeb v rámci souhlasu fyzických osob, 

a to v rozsahu osobních údajů předaných spol. VLTAVÍN fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají, případně jinou osobou v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, a v souladu se zákonem č. 110/2019 

Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. (dále jen „GDPR“). Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i 

manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům spol. VLTAVÍN, dále zpracovatelům nebo třetím stranám při plnění servisních 

služeb, s nimiž má VLTAVÍN uzavřen smluvní vztah s vymezením zpracování osobních údajů a případné náhodné inspekci osobních 

údajů, případně další fyzické osobě dle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám 

oprávněným na základě právních předpisů. Spol. VLTAVÍN zpracovává zejména adresní a identifikační údaje. V případě, že dochází 

ke zpracování dalších osobních, případně citlivých údajů, jsou tyto údaje zpracovány až po uděleném souhlasu. 

2. Poskytnutí osobních údajů, které s VLTAVÍN hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném spol. VLTAVÍN je dobrovolné, 

nicméně ze strany VLTAVÍN je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu. 

3. Subjekt údajů, (dále jen „klient“) ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) souhlasí s tím, aby: 

a. Spol. VLTAVÍN předávala osobní údaje osobám a právním subjektům z podnikatelské skupiny spol. VLTAVIN, které spol. 

VLTAVÍN ovládá, přičemž pojmy ovládat, či osoba ovládající, mají význam vymezený v § 74 a § 75 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

b. Spol. VLTAVÍN získala informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů, které jsou nutné pro 

posouzení jeho žádosti o případném poskytnutí služby, a to z databází provozovatele registru klientských informací a 

sdružení SOLUS, 

c. Spol. VLTAVÍN, z telefonických hovorů s klientem mohla pořizovat a pořizovala a uchovávala zvukový záznam. Tyto 

zvukové záznamy, které spol. VLTAVÍN bezpečným způsobem archivuje, slouží ke zvyšování kvality poskytovaných služeb 

a ochraně oprávněných zájmů klienta VLTAVÍN. 

4. VLTAVÍN tímto zároveň informuje klienta, ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. b), zpracování je nezbytné pro splnění 

smlouvy, o skutečnosti, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spol. VLTAVÍN mohou být v průběhu trvání 

smluvního vztahu mezi VLTAVÍN a klientem předávány jeho identifikační osobní údaje uvedené ve smlouvě, a to včetně rodného 

čísla, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem a spol. VLTAVÍN došlo k uzavření smlouvy, osobní údaje vypovídající o 

finančních závazcích klienta, které vznikly nebo vzniknou vůči VLTAVÍN v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků ze 

strany klienta, osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smlouvou, případné další osobní údaje, které 

vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klienta a které klient sdělil či sdělí VLTAVÍN nebo které VLTAVÍN získala či získá v souvislosti s 

plněním, případně neplněním smlouvy, k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání také společnostem, které pro spol. 

VLTAVÍN zajišťují vymáhání pohledávek před či po ukončení předmětné smlouvy; případně zasílání korespondence, upomínek, 

výzev a jiných písemných sdělení ve vztahu k vymáhání pohledávek. Ve výjimečných případech je možné předávat osobní údaje 

klienta třetím subjektům, a to za účelem uspokojení požadavku klienta, který byl informován, a jen v případě vyhodnocení 

balančního testu, kdy přínosy převyšují rizika. 

5. Požádá-li klient spol. VLTAVÍN o informaci o zpracování svých osobních údajů, spol. VLTAVÍN je v souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace by mělo být sdělení o: 

a. účelu zpracování osobních údajů, 

b. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných 

informací o jejich zdroji, 

c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto 

zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, 

d. příjemci, případně kategoriích příjemců. VLTAVÍN má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu od 

klienta nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

e. povinnost spol. VLTAVÍN poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 zákona o ochraně osobních údajů, může 

za spol. VLTAVÍN plnit zpracovatel. 

6. Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že VLTAVÍN nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, s kterým má VLTAVÍN uzavřenu 

smlouvu v souladu s nařízením „GDPR“, 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 jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a může 

požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. VLTAVÍN, klienta tímto transparentně informuje o následujících právech:  



a. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od VLTAVÍN potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 

týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k 

následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje 

byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat 

od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud 

nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů. 

b. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby VLTAVÍN bez zbytečného odkladu opravila nepřesné 

osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje. 

c. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby VLTAVÍN bez zbytečného odkladu vymazala osobní 

údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní 

důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování;  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní 

povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou 

služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních 

povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení. 

d. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby VLTAVÍN omezila zpracování, v kterémkoli z těchto 

případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby VLTAVÍN mohla přesnost 

osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o 

omezení jejich použití; c) VLTAVÍN. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, 

zda oprávněné důvody VLTAVÍN převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

e. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které VLTAVÍN zpracovává z důvodu jeho 

oprávněného zájmu. VLTAVÍN v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné 

důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků. 

f. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl VLTAVÍN, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu 

VLTAVÍN, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) 

zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby 

osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

g. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že VLTAVÍN nezpracovává jeho osobní údaje 

zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních 

údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125. 

h. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: VLTAVÍN je povinna 

oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů 

nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud 

to subjekt údajů požaduje, VLTAVÍN informuje subjekt údajů o těchto příjemcích. 

i. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ 

porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí 

VLTAVÍN toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na celou dobu trvání právní existence spol. VLTAVÍN. Svůj souhlas neodvolá 

po dobu 3 let od jeho udělení. V případě, že bude mezi klientem a VLTAVÍN uzavřena smlouva, neodvolá svůj souhlas po dobu 

trvání smlouvy a po dobu dalších 10 let od splnění veškerých svých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky 

zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze 

smlouvy zaniknou jinak. 

 

 

VLTAVÍN leas, a.s. 

Milady Horákové 121, č.p. 299  
160 00 Praha 6 
IČ: 61057738 


