SOUHLAS S INZERCÍ NEMOVITÉ VĚCI
Já, níže podepsaný/á
Pan/Paní ..., nar.: ..., bytem: ... („Vy“)
tímto uděluji obchodní společnosti
QARA s.r.o.
se sídlem Římská 104/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 01740113
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 234159
dále též jako Zprostředkovatel
souhlas s inzercí nemovité věci k plnění zprostředkovatelské smlouvy
•

•
•
•

potvrzuji správnost výše uvedených údajů týkajících se Nemovité věci, přičemž
potvrzuji, že pro účely inzerování nabídky podnájmu Nemovité věci v případě odchylek
a nepřesností má přednost vymezení údajů o Nemovité věci ve smlouvě o
zprostředkování podnájmu Nemovité věci,
souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů týkajících se Nemovité věci na
realitních serverech,
prohlašuji, že jsem srozuměn s případnými důsledky nepravdivých či zavádějících
údajů týkajících se Nemovité věci zveřejněných na realitních serverech,
prohlašuji, že jsem byl ze strany Zprostředkovatele poučen o podmínkách inzerování
nabídky podnájmu Nemovité věci na realitních serverech.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy o zprostředkování.
Zprostředkovatel prohlašuje, že osobní údaje Nájemce jakožto subjektu údajů jsou
zpracovávány za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pouze za účelem
plnění smlouvy o zprostředkování podnájmu, spočívající mimo jiné ve zveřejnění nabídky
podnájmu Nemovité věci na realitních serverech nebo pro splnění právní povinnosti, která se
na Zprostředkovatele vztahuje. Vedle zpracování osobních údajů dle předchozí věty může
Zprostředkovatel zpracovávat osobní údaje Nájemce pouze na základě jeho výslovného
dobrovolného, svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu za
konkrétně odsouhlaseným účelem, přičemž souhlas bude Nájemce udělen na samostatné
listině. Nájemce je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů, který Zprostředkovateli
udělil, kdykoliv odvolat. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů
Nájemce není podmíněno uzavření smlouvy mezi Nájemcem a Zprostředkovatelem.
Zprostředkovatel prohlašuje, že nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje před jejich
zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje
Nájemce po dobu v níž je povinen tyto údaje zpracovávat dle příslušných obecných právních
předpisů. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel
zpracovává Zprostředkovatel osobní údaje Nájemce po dobu 5 let.

