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Poučení Subjektu údajů 
 
Foxo s r.o., sídlem Bubenská 51, 170 00 Praha 7, IČO: 27921565, jako správce osobních 
údajů (dále také jen jako Správce) 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“), si Vás zdvořile dovoluje informovat, že: 
 

• Vašimi osobními údaji jsou pro nás jako pro pronajímatele iPadu typicky tyto 
údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa Vaše bydliště, email a telefon. 

 
• Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, abychom mohli zajistit plnění 

uzavřených smluv. Jde o důvod, který je uveden v čl. 6, odst. 1), písm. b) Nařízení. 
Osobní údaje dále zpracováváme kvůli našim právním povinnostem, jakož je 
zejména vedení účetnictví - čl. 6, odst. 1), písm. c) Nařízení. Vaše osobní údaje 
můžeme také zpracovávat kvůli našim oprávněným zájmům - čl. 6, odst. 1), písm. 
d), abychom mohli realizovat tzv. přímý marketing a zasílat Vám naše obchodní 
sdělení a také v případě, kdy budeme muset právně hájit naše zájmy například 
soudní cestou. 

 
• osobní údaje nám poskytujete, abychom Vám mohli poskytnout veškeré naše 

služby, které žádáte, tedy zejména, abychom s Vámi mohli uzavřít příslušnou 
nájemní smlouvu a zajistit s ní související činnosti. Dále abychom mohli splnit 
naše zákonné povinnosti. Pokud byste nám je neposkytli, nemohli bychom Vám 
naše služby vůbec poskytovat, tedy ani pronájem iPadu realizovat. 

 
• osobní údaje jako údaje tzv. subjektu údajů tedy budou zpracovány  

 
o pro nezbytné splnění smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou a 
o pro nezbytné splněni našich právních povinnosti vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, pro určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků, kvůli oprávněnému zájmu. 

 
• Správce uchovává Vaše osobní údaje nejdéle po dobu tří let. Po tuto dobu je 

musíme zpracovávat (uchovávat), abychom mohli chránit své oprávněné zájmy, 
plnit své zákonné povinnosti.; 

 
• nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje předávali do ciziny jiným 

osobám nebo jakýmkoli mezinárodním organizacím; 
 

• Vaše osobní údaje mohou také být zpracovávány našimi smluvní partnery, kteří 
pro nás zajišťují námi poskytované služby. Těmito partnery (zpracovateli) jsou 
typicky naši IT dodavatelé a účetní; 

 
• při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému 

automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému 
individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše 
osobní údaje nebudou zpracovávány a analyzovány pouze prostřednictvím 
informačních technologií a podobných řešení, ale vždy námi individuálně; 
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• mezi Vaše práva patří kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, pokud nám byl udělen, právo požadovat od Správce přístup ke 
svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 
máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při 
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením; 

 
• a dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud 

je založeno na oprávněných zájmech naší společnosti; 
 

• Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich 
práv, prosím, kontaktujte naši společnost prostřednictvím tohoto emailu a 
telefonu: +420776318531 

 


