
Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
Společnost JaraS SERVIS, s.r.o., IČ: 023 60 756, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
C81036, jako autoservis zpracovává Vaše údaje v nezbytném rozsahu dle níže uvedených podmínek. 
 
Zpracování osobních údajů 
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využitím našich služeb (tj. služeb autoservisu). 
 
Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při převzetí vozidla k opravě, tj.: 
 

 Jméno a příjmení 
 

 Adresa 
 

 Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) 
 

 Registrační značka 
 
Hlavním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je, abychom Vám mohli poskytovat komplexní služby, o které jste projevili 
zájem, a abychom stále zlepšovali jejich kvalitu. 
 
Osobní údaje zákazníků jsou v naší společnosti zpracovávány pouze kmenovými zaměstnanci společnosti, dále pak pečlivě 
vybranými obchodními partnery, kterým Vaše data svěříme a kteří jsou schopni zajistit takové zabezpečení, aby nemohlo dojít k 
jejich zneužití (např. STK + ME). Ochrana Vašich dat je naší prioritou.  
 
Délka uchování osobních údajů 
Vaše údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu prostřednictvím podpisu zakázkového listu, 
případně také na základě našeho oprávněného zájmu (zejm. zpracování za účelem přímého marketingu), a to po celou dobu 
využívání našich služeb. 
 
Osobní údaje zpracovávané bez tohoto souhlasu jsou uchovávány a zpracovávány pouze za účelem poskytnutí služby a splnění 
právních povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 
 
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání 
emailové zprávy na adresu: info@jarasservis.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní 
údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních 
údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména právní povinnosti či jiné důvody uvedené 
v platných právních předpisech). 
 
Vaše práva 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

 právo svůj souhlas kdykoli odvolat; 
 právo osobní údaje opravit či doplnit; 
 právo požadovat omezení zpracování; 
 právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 
 právo požadovat přenesení údajů; 
 právo na přístup k osobním údajům; 
 právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
 další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 

po nabytí jeho účinnosti. 
 
Kontakt 
V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů nás prosím 
kontaktujte na e-mailové adrese info@jarasservis.cz. 

 


