
- v souvislosti s mou účastí na numismatické aukci, která se uskuteční v ..................................................... dne .........................................., uděluji tímto pořadatelům aukce: (i) 
MACHO & CHLAPOVIČ a.s., se sídlem: Dunajská 48, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 490 112; a (ii) Auction House MACHO & CHLAPOVIČ a.s., se 
sídlem: Slunná 560/11, 162 00 Praha 6 - Střešovice, Česká republika, IČ: 08 505 560 (dále společně jen “Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, 
za níže uvedených podmínek

Osobní údaje, které poskytuji Správci:
- jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, jiné kontaktní údaje (zejména 
korespondenční adresa, číslo telefonu, emailová adresa apod.)

Účely zpracování a uchování:
- pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu 
údajů 
- pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují 
- pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany 
- pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení v budoucnu

Doba, po níž budou údaje zpracovávány a uchovány:
- osobní údaje získané v souvislosti plněním smlouvy budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich poskytnutí 
- pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy nebo doporučeními kontrolních orgánů, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu 
- pro účely zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení po dobu, než subjekt údajů vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas

Způsob a teritoriální vymezení zpracování a uchování:
- v písemné formě 
- automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programu 
- na území Slovenské republiky a jiných členských států EU

Sdílení:
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v obvyklém rozsahu dodavatelům externích služeb (typicky dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, či jiných 
podpůrných technických služeb), kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupňovány 
v nezbytně nutném rozsahu právním, účetním a daňovým poradcům a auditorům Správce. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou 
být Vaše osobní údaje předané také orgánům veřejné moci. V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé Vaše osobní údaje získat banky či 
poskytovatelé platebních služeb na internetu.

Jaké jsou Vaše práva:
Přesné podmínky uplatnění jednotlivých práv jsou upraveny v kapitole III GDPR, přičemž v konkrétní situaci nemusí být všechny práva použitelná. Máte následující 
práva: 
- právo na přístup k osobním údajům 
- právo požadovat informace a vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
- právo na opravu nesprávných a nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných údajů 
- právo na omezení zpracování osobních údajů 
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
- právo na vymazání osobních údajů 
- právo být vyloučen z automatického individuálního rozhodování 
- právo získat osobní údaje a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli 
- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
- právo podat stížnost orgánu dozoru

Jak můžete uplatnit svá práva?
U Správce:
- písemně na adresu: Dunajská 48, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 
- písemně na adresu: Slunná 560/11, 162 00 Praha 6 - Střešovice, Česká republika 
- e-mailem: compliance@machochlapovic.com

U orgánu dozoru:
- můžete také podat stížnost u orgánu dozoru; Váš lokální orgán dozoru naleznete tu: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
A POUČENÍ V SOULADU S GDPR (EU) 2016/679

Meno a priezvisko Adresa

Ja, níže podepsaný/á:

Emailová adresa Telefónne číslo

Typ dokladu (OP, pas...)Státní občanství Číslo dokladu Platnost dokladu

Podpis

/

MACHO & CHLAPOVIČ a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Email: bratislava@machochlapovic.com , Telefón: +421 239 020 432


