Protokol o prohlídce a souhlas – osobní údaje
Za účasti:
OAK real s.r.o., společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 184921
se sídlem U Dubu 865/23, 147 00 Praha 4, IČ: 241 67 568, DIČ: CZ24167568,
nemovitostní bankovní účet: 247 576 482 / 0300,
Zastoupena na základě plné moci:

zakázka č.

dále jen „realitní zprostředkovatel“
a
Jméno a Příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Kontakt:

Tel.:

E-mail:

dále jen „strana zájemce“.

Došlo dne ........................................v čase od ..................... do ........................... hodin k osobní prohlídce nemovitých věcí:
Byt*

Pozemek

Dům**

Chata**

Velikost bytu / číslo jednotky*
Parcelní číslo

Ostatní

č.p. nebo č.e.**
Velikost v m2

Druh pozemku

výše uvedené nemovitosti jsou zapsány na:
List vlastnictví č.:
Kraj:

Katastrální území:
Katastrální pracoviště:

dále jen „předmět prohlídky“.
Strana zájemce deklarovala svůj případný zájem o nabytí vlastnického práva k předmětu prohlídky. Za tím účelem jí byla umožněna
kompletní a úplná prohlídka předmětu prohlídky.
Strana zájemce potvrzuje, že byla před zahájením prohlídky podrobně seznámena s právním stavem předmětu převodu zjištěným z veřejně
dostupných zdrojů a aktuálního výpisu z katastru nemovitostí ze den .....................
Strana zájemce byla dále realitním zprostředkovatelem seznámena s následujícími skutečnostmi:

Podstatné skutečnosti týkající se předmětu prohlídky a osoby vlastníka.

Strana zájemce požádala realitního zprostředkovatele o následující informace:

Otázky strany zájemce, termín dodání a způsob vyřízení dotazů.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a ostatními právními předpisy tímto strana
zájemce uděluje realitnímu zprostředkovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu shora uvedeném pro účel zpracování,
komunikace se stranou zájemce za účelem naplnění účelu prohlídky a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu prohlídky stranou
zájemce, jakož i pro dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu následně uzavřených smluvní poměrů týkajících se předmětu prohlídky.
Osobní údaje budou realitním zprostředkovatelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu v souladu s příslušnými
zákonnými ustanoveními
Souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedeným účelům lze kdykoli odvolat na adrese: info@oakreal.cz. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Strana zájemce tímto bere na vědomí, že má
právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále
má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost předmětných osobních údajů. Strana zájemce má rovněž právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vice informací je na adrese: http://oakreal.cz/dokumenty.
Údaje nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě a/nebo manuálně v písemné podobě.
V............................ dne ............................

......................................................................
Strana zájemce

