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Souhlas s předáním osobních údajů včetně poučení 

 
Já, níže podepsaný/á  

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………Narozen/a:…………………………………. 

Bytem:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto statutárnímu městu Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré město (dále jen „Vlastník ”), výslovný 
souhlas s předáním mých osobních údajů v souvislosti s řešením pojistné události č.: …………………………………………………………………… 
Osobní údaje budou předány organizaci Technické služby města Liberec, p. o., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 (dále jen „TSML“). 

1. Osobní údaje, které budou předány: 

 vyplněný formulář statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy 
veřejného majetku) 

 kopii OP 

 kopii ŘP 

 kopii velkého technického průkazu 

 fotodokumentaci poškození a poškozených dílů 

 fakturu za opravu poškození nebo přibližnou cenovou kalkulaci škody (např. cenovou nabídku opravy, v případě opravy 
svépomocí účty od materiálu atd.) 

 situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem) 

 potvrzení o dopravní nehodě (v případě, že nehodu šetřila Policie ČR) 

 vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události 

2. Účelem předání osobních údajů je:  

Vyřízení pojistné události v souvislosti s tím, že Vlastník podle § 27, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pověřil 
výkonem správy pozemní komunikace správce (TSML). Udělení či neudělení Vašeho souhlasu nebude mít vliv na vyřízení Vaší pojistné 
události. Bez Vašeho souhlasu nemůžeme předat Vaše osobní údaje TSML. V případě neudělení Vašeho souhlasu po Vás bude Vaše 
osobní údaje požadovat opětovně pojišťovna TSML.  
 
3. Poučení Subjektu údajů  
Vlastník tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

 Osobní údaje Subjektu údajů budou předány třetí straně na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 
podmínek. 

 Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „Účelem zpracování osobních údajů je“.  

 Vlastník jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz 

 Vlastník neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. 

 Vlastník nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše 
uvedeným třetím osobám. 

 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, právo požadovat od Vlastníka přístup ke svým osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost 
těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Vlastník při 
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Vlastníkem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů. 
 
 
V ………………………  dne ……………… 

 
 
 
 
……………………………………………..……  
         Podpis Subjektu údajů  

 
 


