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Nájemní smlouva 

dle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 
 
Pronajímatel:   K - system. CZ s.r.o., Třebíč - Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 67401,  

IČ: 27756246, DIČ: CZ27756246 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 56909 

Provozovna půjčovny: Flystork, Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč, 
 e-mail: obchod@flystork.cz, tel: +420 530 513 204 

(dále jen „pronajímatel“) 
 
 
Nájemce:   Jméno a příjmení:  

   Adresa trvalého bydliště:  

   Číslo občanského průkazu:  

   Telefon:  

   E-mail:  

(dále jen „nájemce“) 
 

I. 
Předmět, účel a doba nájmu, nájemné, záloha 

 
1.1. Předmětem nájmu je jízdní elektrokolo, koloběžka, nebo paddleboard s příslušenstvím (včetně zámku na 

kolo, pádla, plynu, propojovací sady…) a doplňkovým vybavením, vše specifikováno v Předávacím protokolu, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět“). 

1.2. Účelem nájmu je užívání předmětu nájemcem v souladu s Provozním řádem půjčovny, který je přílohou č. 3 
této smlouvy, za sjednané nájemné. 

1.3. Nájem se sjednává na dobu určitou. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k užívání předmět ve stavu 
způsobilém k provozu v souladu s účelem nájmu, a to od okamžiku předání dle Předávacího protokolu  
po dobu od      / do      , tj.  dnů / 0 hodin,  
a nájemce se zavazuje předmět převzít, zaplatit pronajímateli sjednané nájemné ve výši stanovené 
Ceníkem pronájmu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, užívat předmět v souladu s účelem nájmu a vrátit 
předmět ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a to v provozovně pronajímatele 
nebo na jiném dohodnutém místě.  

1.4. Nájemné je splatné při podpisu této smlouvy, současně se složením vratné zálohy ve výši 600, 1000 nebo 
5000,- Kč za zapůjčené vybavení. Výše zálohy je stanovená v příloze č. 1 

1.5. Záloha bude nájemci vrácena po vrácení předmětu zpět pronajímateli a po prohlédnutí předmětu 
pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn proti pohledávce nájemce na vrácení zálohy započítat svoji 
pohledávku plynoucí z odpovědnosti nájemce za opotřebení předmětu a jiné pohledávky plynoucí mu z této 
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smlouvy. Nájemce je povinen uhradit nájemné ve výši stanovené Ceníkem za dobu prodlení s vrácením 
předmětu.  

II. 

Odpovědnost za újmu 
 

1.1. Nájemce přebírá odpovědnost za škodu na předmětu, včetně škody způsobené při užívání předmětu 
osobami, jimž nájemce umožní užívání předmětu (dále jen „uživatelé“), a třetími osobami nebo vyšší mocí 
v době nájmu. Za škodu způsobenou uživatelem odpovídá nájemce, jako by škodu způsobil sám. 

1.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že užívání předmětu je pouze na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese 
žádnou odpovědnost za jakoukoliv majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou třetím osobám, za 
škodu na majetku nájemce a uživatelů, ani za újmu na zdraví nájemce a uživatelů, a to po celou dobu nájmu. 
Odpovědnost za jakoukoliv takto způsobenou újmu přebírá nájemce, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.3. Nájemce přebírá odpovědnost za nezletilé osoby užívající předmět nájmu a zavazuje se nepřetržitě dohlížet 
na bezpečnost a dodržování veškerých podmínek stanovených v Provozním řádu půjčovny a právních 
předpisech. Nájemce je povinen zajistit, že všichni uživatelé předmětu budou předem seznámeni 
s podmínkami této smlouvy, Provozního řádu půjčovny a povinnostmi stanovenými právními předpisy, a že 
budou seznámeni s principy ovládání předmětu nájmu a správnou technikou jízdy. 

Nájemce výslovně prohlašuje, že ovládá veškerá pravidla provozu na pozemních komunikacích a je povinen se 
jimi při užívání předmětu řídit, stejně tak se zavazuje, že neumožní užívat předmět osobě, která pravidla provozu 
na pozemních komunikacích neovládá.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Nájemce se před podpisem nájemní smlouvy seznámil s Provozním řádem půjčovny, který je přílohou č. 3 

této smlouvy. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl s tímto Provozním řádem půjčovny 
seznámen, a že s povinnostmi zde uloženými souhlasí. Porušení Provozního řádu půjčovny je považováno za 
závažné porušení smlouvy.  

2.2. Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 
znění. 

2.3. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak 
platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení nebude žádným způsobem dotčena. Neplatná část 
smlouvy se nahrazuje nejbližší právní úpravou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. 
Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy. 

2.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 
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2.6. Spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o 
poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 
567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.  

 
 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Předávací protokol 
Příloha č. 2 – Ceník pronájmu 
Příloha č. 3 – Provozní řád půjčovny 
 

V Třebíči. Dne    , V    

 

 

 

 …………………………………………… …………………………………………… 

 Podpis pronajímatele Podpis nájemce 

  

http://www.coi.cz/
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Příloha č. 1 

Předávací protokol 

K datu podpisu tohoto protokolu potvrzuje nájemce svým podpisem, že pronajaté vybavení popsané a uvedené 
v tomto protokolu převzal bez zjevných vad a ve stavu, který vyhovuje způsobu jeho užívání. Nájemce přebírá 
nebezpečí škody na převzatých věcech až do jejich vrácení pronajímateli. Nájemce odpovídá též za škody 
způsobené vyšší mocí nebo třetími osobami a je povinen předcházet takovýmto škodám. 

K pronajatému vybavení nenáleží žádné doklady potřebné k jejímu užití. 

Koloběžkou nebo Elektrokolem se rozumí dopravní prostředek specifikovaný v Předávacím protokolu, vybavený 
dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. + zámkem na kolo. 

Koloběžka / elektrokolo / paddleboard / 
lyžařský komplet / výrobní číslo 

počet ks vratná záloha cena zapůjčení 

       

       

    

       

       

         

         

 Doplňky:     

 doprava        

    
 

Nájemce podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že je seznámen s principy ovládání předmětu nájmu, správnou 
technikou jízdy, smluvními podmínkami a právními předpisy o provozu na pozemních komunikacích. 

 

V Třebíči. Dne    , V    hod. 

 

 …………………………………………… …………………………………………… 

 Podpis pronajímatele Podpis nájemce 
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Příloha č. 2 

Aktualizovaný ceník najdete na našich webových stránkách www.flystork.cz/pujcovna-trebic. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁJEMNÉ A ZÁLOHY JSOU SPLATNÉ PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY. DÁRKOVÝ POUKAZ NESLOUŽÍ 
JAKO VRATNÁ ZÁLOHA. PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI !!! 
 
Cyklistická helma do 18 let je půjčována zdarma – při ztrátě/poškození účtujeme poplatek 300 Kč. 
Cyklistická helma pro dospělé je pronajímána za 50 Kč na celou dobu nájmu koloběžky nebo elektrokola – 
při ztrátě/poškození účtujeme poplatek 300 Kč. 

Součástí každé koloběžky/elektrokola je: Zámek, Stojánek, Osvětlení (přední, zadní)  
Součástí každého paddleboardu je: Pádlo, Pumpa, Bezpečnostní popruh k noze 
Součástí každého lyžařského setu je: Lyže, Vázání, Sjezdové boty, Lyžařské hůlky 
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení a technická příprava lyžařského setu. 

Při vyšším poškození zapůjčeného zboží se účtuje poplatek ve výši 90% z ceny zboží nového. 
 
Doplňková služba:  
Zajistíme také dopravu na místo, které si sami zvolíte (a zpět do provozovny) - cena dopravy 10 Kč/km bez DPH 

Sleva na koupi nového zboží! 

Při koupi nové koloběžky, elektrokola, paddleboardu na prodejně Fylstork nebo přes e-shop  
www.flystork.cz  do jednoho měsíce od konce nájmu, bude cena nového zboží ponížena, o zaplacené nájemné – 
maximálně však o 1000 Kč. Sleva bude odečtena od běžné ceny (doporučovaná maloobchodní cena s DPH). 

 
Ceník je platný k 20. 6. 2022 a ceny jsou uvedeny vč. DPH.  

 
Příloha č. 3 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY 

Flystork, Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč 

Provozovatelem půjčovny je: 

K - system. CZ s.r.o., Třebíč - Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 67401, IČ: 27756246, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 56909 

(dále jen „pronajímatel“) 

Tento provozní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy dle § 2201 a násl. a § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi pronajímatelem a zákazníkem (dále jen 
„nájemce“).  

 
1. Zapůjčení předmětu nájmu, povinnosti před převzetím 

http://www.flystork.cz/
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1.1. Před předáním předmětu nájmu s příslušenstvím a doplňky (dále také jen „předmět“) nájemci je nájemce 
povinen: 
- zaplatit nájemné a zálohu ve výši dle Ceníku pronájmu; a 
- předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas či jiný doklad, např. řidičský průkaz).  

1.2. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. 
1.3. Nájemce je povinen ověřit si technický stav předmětu před převzetím a vždy před začátkem jízdy. 
1.4. Prohlásí-li nájemce, že je v jízdě na koloběžce/elektrokolu začátečníkem, pronajímatel ho při předání 

předmětu seznámí  se základními principy ovládání a správnou technikou jízdy, jinak se má za to, že 
nájemce je plně způsobilý k bezpečnému užívání předmětu. 

1.5. Nájemce je povinen seznámit se s právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích a 
bezvýhradně se jimi řídit a jejich znalost a dodržování zajistit také u všech osob, kterým užívání předmětu 
umožní. 

 
2. Práva a povinnosti po dobu nájmu 

2.1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět ve stavu způsobilém pro řádné užití. 
2.2. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě užívání předmětu v rozporu s účelem nájmu 

nebo v rozporu s Provozním řádem půjčovny; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu 
škody a na zaplacení smluvní pokuty. 

2.3. Nájemce je oprávněn užívat předmět v souladu s účelem nájmu a po dobu nájmu. Nájemce bere na 
vědomí, že předmět nájmu je určena pro jízdu po asfaltových komunikacích, případně po zpevněných 
lesních nebo polních cestách. Koloběžka není vzhledem k své konstrukci určena pro jízdu ve volném 
terénu a po nezpevněných cestách. Maximální doporučená rychlost jízdy je 20 km/h. Nájemce je povinen 
přizpůsobit jízdu místním podmínkám a terénu, technickému stavu komunikace a předmětu nájmu, svým 
schopnostem a fyzickým možnostem, povětrnostním vlivům a ostatním účastníkům provozu. Koloběžka 
nebo elektrokolo jsou určeny pro převoz pouze jedné osoby. 

2.4. Během užívání předmětu nájmu je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit. Nájemce 
je povinen zajistit, že osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebudou předmět nájmu užívat. 

2.5. Podnájem předmětu se zakazuje. 
2.6. Nájemce se zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené Provozním řádem půjčovny a obecně 

závaznými právními předpisy a zajistit totéž i ve vztahu k uživatelům, kterým umožní užití 
koloběžky(elektrokola). 

2.7. Osoby mladší 18 let jsou ze zákona povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu. 
2.8. Nájemce je povinen vrátit předmět ve stejném stavu jako při převzetí s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. 
2.9. V případě doby nájmu určené podle dní je nájemce povinen vrátit předmět nájmu nejpozději do konce 

provozní doby půjčovny v příslušný den. Předčasné vrácení předmětu nezakládá právo na slevu 
z nájemného. 

2.10. Dojde-li k domluvenému prodloužení doby nájmu nebo opožděnému vrácení předmětu, dojde tím 
i k navýšení částky nájemného podle Ceníku pronájmu. Při opožděném vrácení předmětu je pronajímatel 
oprávněn účtovat nájemci navíc také poplatek za pozdní vrácení ve výši 500 Kč. Nájemce je povinen 
doplatit příslušnou částku nejpozději při vrácení předmětu, případně může být uhrazena ze zálohy.  

2.11.  Viditelné nečistoty, především nalepené kusy bahna, je nájemce povinen před vrácením očistit. 
Pokud nebude předmět vrácen čistý, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek 100 Kč. 

 
3. Předcházení škodám, odpovědnost za škodu 
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3.1. Nájemce je povinen chránit předmět před poškozením, ztrátou, zničením či krádeží, vrátit předmět do 
skončení doby trvání nájmu a v případě poškození předmětu poskytnout při vrácení předmětu zálohu 
na pokrytí nákladů oprav, zjistí-li pronajímatel škodu, jejíž výše pravděpodobně přesáhne vratnou zálohu 
zaplacenou při podpisu nájemní smlouvy. 

3.2. Při úmyslu vzdálení se od předmětu je nájemce povinen zastavit na bezpečném místě, ze kterého nebude 
omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, a zabezpečit předmět proti odcizení 
prostřednictvím zámku. 

3.3. V případě nehody nebo jiné události s následkem poškození, zničení, odcizení nebo ztráty předmětu, 
škody na majetku nebo na zdraví třetích osob nájemce neprodleně informuje pronajímatele na tel.: 
734 473 862 (778 728 464) a v případě odcizení předmětu nebo nehody se vznikem škody na majetku 
nebo na zdraví třetích osob taktéž Policii ČR na tel.: 158. 

3.4. Nájemce je povinen uhradit v plné výši náklady (včetně veškerých škod vzniklých pronajímateli), které 
nebyly pokryty zálohou, a to v plné výši nejpozději do deseti dnů po obdržení vyúčtování od 
pronajímatele, a to i v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty předmětu. Při ztrátě či odcizení 
hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku pronájmu. 

3.5. Poplatky pro případ ztráty či poškození součásti pronajatého vybavení stanovené v Ceníku pronájmu jsou 
paušálně stanovenými minimálními náklady pronajímatele. Úhradou poplatku za ztrátu či poškození 
součásti pronajatého vybavení se nájemce nezbavuje povinnosti nahradit pronajímateli škodu přesahující 
výši tohoto poplatku. 

3.6. Pronajímatel je oprávněn použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, smluvní pokuty, jakož i dalších 
pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci; pronajímatel je ve vztahu k jedné koloběžce/elektrokolu 
oprávněn užít veškeré zálohy složené jedním nájemcem. Zbylou částku záloh pronajímatel vrátí nájemci. 

 
4. Práva z vad  

4.1. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání 
užívání věci. 

4.2. Při zjištění vady v průběhu doby nájmu je nájemce povinen okamžitě přerušit jízdu a oznámit vadu 
pronajímateli. Nájemce je povinen dopravit předmět nájmu do provozovny pronajímatele za účelem 
opravy.  

4.3. Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po 
skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání 
věci. 

4.4. Lze-li očekávat, že oprava vzhledem k době nájmu bude trvat nepřiměřeně dlouhou dobu, má nájemce 
právo na výměnu vadného předmětu za jiný bezvadný předmět, a není-li to možné, na slevu z nájemného 
podle doby opravy, nebo na prodloužení doby nájmu o dobu opravy. 

4.5. Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-
li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu ani neposkytne náhradní předmět podle odst. 4.4., takže 
nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může 
provést opravu také sám (pouze ve značkovém servisu) a požadovat náhradu účelně vynaložených 
nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce 
právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby a požadovat vrácení 
odpovídající části nájemného. 

4.6. Nájemci nevznikají práva z vad, pokud jde o poškození předmětu v důsledku porušení povinností 
nájemce. V takovém případě vzniká pronajímateli právo odstoupit od smlouvy podle odst. 2.2. tohoto 
Provozního řádu půjčovny. 
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4.7. Práva z vadného plnění může nájemce uplatňovat osobně v provozovně K-sports.cz, Jejkovská brána 36/1, 
674 01 Třebíč nebo písemně na adrese sídla pronajímatele.  

 
 

5. Závěrečné informace 
5.1. Provozní řád půjčovny je k nahlédnutí v provozovně Flystork, Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč a je 

přiložen ke každé nájemní smlouvě. 
5.2. Tento Provozní řád půjčovny nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1. 2022 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů  
(dále jen „GDPR“) 

 
Pronajímatel:   K - system. CZ s.r.o., Třebíč - Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 67401,  

IČ: 27756246, DIČ: CZ27756246 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 56909 

Provozovna půjčovny:  Flystork, Jejkovská brána 36/1, 674 01 Třebíč, 
e-mail: obchod@flystork.cz, tel: 734 473 862 

(dále jen „pronajímatel“) 
 
Nájemce:   Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého bydliště:  

Číslo občanského průkazu:  

    Telefon:  

   E-mail:  

(dále jen „nájemce“) 
 
Nájemce, který poskytl své osobní údaje a další data v rámci využití služeb pronajímatele, uděluje tímto 
pronajímateli svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat dle ust. § 5 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a článku 6 odst. 1. písm. a) a článku 7 GDPR. 

Nájemce poskytuje pronajímateli osobní údaje a další data za níže uvedených podmínek: 

Účelem zpracování osobních údajů je nabídka produktů a služeb pronajímatele a spolupracujících třetích osob. 
Mezi činnosti sledující tento účel spadají zejména činnosti směřující k uspokojení potřeb zákazníků pronajímatele, 
analýzy, profilování, anonymizace, pseudonymizace, statistické zpracování, zajištění identifikace nájemce, 
vzájemné komunikaci, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném zněn, to vše s cílem mj. přizpůsobit nabídku 
potřebám nájemce a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.  

mailto:obchod@flystork.cz
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Na základě tohoto souhlasu budou zpracovány tyto údaje nájemce: 

- jméno a příjmení,  
- adresa trvalého bydliště,  
- číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti,  
- kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), 
- podrobnosti o obsahu služeb poskytnutých pronajímatelem, 

a dále údaje, které jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných 
zájmů pronajímatele.  

Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu poskytování služby nájemci, a 
následující 2 roky nebo do odvolání souhlasu nájemcem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může nájemce 
odvolat osobně v provozovně půjčovny nebo formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla 
pronajímatele. 

Pronajímatel garantuje nájemcům i další práva uvedená v ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona tj. zejména že má 
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních 
údajů, jejich likvidaci, atd. Dnem 25.5.2018 pak pronajímateli vzniká rovněž právo dle GDPR na vznesení námitky 
proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým 
je Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu pronajímatele nejsou nepředávány jiným správcům osobních 
údajů. Osobní údaje nájemce jsou předávány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných 
povinností pronajímatele.  

Zpracování osobních údajů nájemce muže být jak automatizované, tak neautomatizované a probíhá v 
informačních systémech pronajímatele. Osobní údaje nájemce jsou zpracovávány k tomu určenými zaměstnanci 
pronajímatele. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Těmito třetími osobami jsou zejména 
provozovatelé účetních a daňových systémů, subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, 
obchodní partneři a zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná 
smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké 
jsou v souladu se zákonem a GDPR dodržovány u pronajímatele. Nájemce tímto vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho 
osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu zde uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob 
pověřených pronajímatelem. 

Nájemce prohlašuje, že byl poučen mimo jiné o svých právech a byl informován, že aktuální informace o způsobu, 
rozsahu a jiných podrobnostech zpracování svých osobních údajů může získat v provozovně půjčovny nebo na 
jejích kontaktech uvedených v záhlaví tohoto souhlasu.  

 

V Třebíči. Dne    , V    hod.  

  ………………………………………………………………. 

  Podpis nájemce 


