Příloha č. 1
k Podmínkám výběrového řízení č. A3834
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
(dále pouze „Přihláška”)

JUDr. David Termer, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce ustanovený
v insolvenčním řízení vedeném vůči dlužníkovi, společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o. se sídlem
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1267, PSČ 377 01, IČ: 62508831,
(dále pouze „Insolvenční správce”),
vyhlásil prostřednictvím zprostředkovatele společnosti GAUTE, a.s. se sídlem Brno, Lidická 26, č.p.
2006, PSČ 602 00, IČ: 25543709 (dále jen „Zprostředkovatel“)
výběrové řízení (dále pouze „Výběrové řízení“) s cílem nalézt nabyvatele Předmětu prodeje (jak je
definován v Podmínkách Výběrového řízení), na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek
uvedených v Podmínkách Výběrového řízení (dále pouze „Podmínky”).
V souladu s Podmínkami se osoba níže uvedená (dále pouze „Uchazeč”) přihlašuje do Výběrového řízení.
Jméno nebo název Uchazeče: [……………………………………………………….]
Sídlo nebo bydliště Uchazeče: [………………………………………………………]
IČ nebo RČ Uchazeče: [………………………………………………………]
Jednající osoba: [………………………………………………………]
Číslo OP jednající osoby: [………………………………………………………]
Datum vydání OP jednající osoby: [………………………………………………………]
Funkce: [………………………………………………………]

Kontaktní osoba Uchazeče: [………………………………………………………]
Jméno kontaktní osoby nebo jiné osoby: [………………………………………………………]
Sídlo/korespondenční adresa Uchazeče: [………………………………………………………]
K rukám: [………………………………………………………]
Telefon: [………………………………………………………]
E-mail: [………………………………………………………]
Uchazeč tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním Podmínek, jsou mu srozumitelné a přijímá je bez
výhrad. Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje všechny podmínky uvedené v článku 2.1 Podmínek.
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Není-li v této Přihlášce stanoveno jinak, význam všech pojmů definovaných v Podmínkách a užívaných v
této Přihlášce se řídí jejich definicí v Podmínkách.
Uchazeč tímto souhlasí, že údaje související s jeho účastí ve Výběrovém řízení mohou být poskytnuty
třetím osobám na základě uvážení Zprostředkovatele. Uchazeč prohlašuje, že Přihláška, resp. listiny k ní
přiložené, jsou úplné a správné.

V případě, že je Uchazeč fyzickou osobou:
Ochrana osobních údajů
1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů:
Zprostředkovatel informuje uchazeče ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 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), a
dále ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:
Zprostředkovatel je správcem osobních údajů, které uchazeč poskytuje v této smlouvě nebo
v souvislosti s jejím uzavřením a plněním. Zprostředkovatel zpracovává jen základní osobní údaje a údaje
nezbytné pro splnění požadavků daných platnými právními předpisy, které jsou nezbytné pro poskytnutí
objednaných služeb, a to pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí požadovaných služeb nebo po dobu, kterou
ukládají platné právní předpisy. Zprostředkovatel nezpracovává zvláštní citlivé typy informací nebo
informace založené na lokaci. Více informací k délce držení osobních údajů je možné nalézt na firemním
webu v dokumentu Privacy Policy společnosti Zprostředkovatele.
Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či smluvní pracovníci
zprostředkovatele v České republice. Nicméně za účelem IT hostingu jsou tyto informace uloženy na
serverech na území EU. Zprostředkovatel ujišťuje, že k údajům uchazeče nemá přístup žádná třetí strana s
výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.
Zprostředkovatel zavedl politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné
zpracování osobních údajů uchazeče.
V případě zájmu uchazeče nabízí zprostředkovatel možnost pravidelně informovat o nových
nabídkách služeb využitím jména a emailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se lze snadno kdykoliv
odhlásit.
V případě zájmu Uchazeče o to, jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje, získání
přístupu ke svým osobním údajům, poskytnutí vysvětlení, aktualizaci, opravu, zablokování nebo vymazání
jakýchkoliv osobních údajů, které se týkají vaší osoby, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
odstranění emailové adresy z adresářů Zprostředkovatele, obraťte se prosím na nás:
Pevná linka: +420 541 213 390
Email: gaute@gaute.cz
Kontakt pro písemné sdělení: Představenstvo společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno
V případě, že zprostředkovatel porušuje své povinnosti plynoucí z platných právních předpisů
v oblasti ochrany osobních údajů, lze se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který
sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
2. Prohlášení uchazeče o souhlasu se zpracováním osobních údajů obsažených v této listině
správcem, kterým je Zprostředkovatel:
Podpisem této smlouvy uděluji výslovný souhlas s tím, aby Zprostředkovatel, jakožto správce,
zpracovávala manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení,
telefonní číslo, elektronickou (emailovou) adresu, datum narození, rodné číslo, adresu, vše za účelem
zodpovězení dotazů či požadavků mnou vznesených, dále za účelem přípravy smluvních dokumentů
potřebných k přípravě nabídky služeb a poskytnutí mnou objednaných služeb, jakož i další osobní údaje
nezbytné pro poskytnutí mnou požadovaných služeb a plnění této smlouvy.
Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu
vyžadovanou platnými právními předpisy podle charakteru poskytovaných služeb, jinak na dobu 10 (deseti)
let od jeho poskytnutí.
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Podpisem této smlouvy uděluji dále výslovný souhlas s tím, aby zprostředkovatel zpracovával
manuálně i automatizovaně, včetně profilování, mé osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresu, telefonní
číslo a elektronickou (emailovou) adresu k marketingovým účelům – nabízení služeb zprostředkovatele,
resp. zasílání obchodních sdělení (novinek) zprostředkovatelem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, v platném znění. Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas
kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení.
Výše uvedené souhlasy výslovně uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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), a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Jsem si vědom(a), že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na vysvětlení, právo na
jejich aktualizaci, opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů,
právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Beru také na vědomí a
souhlasím s tím, že omezení zpracování a výmaz mých osobních údajů nejsou možné v případě, kdy
uchování a zpracování osobních údajů vyžadují platné právní předpisy. O této skutečnosti mám právo být
informován(a).

[Firma Uchazeče]
V

dne

________________________
Jméno:
Funkce:
úředně ověřený podpis nutný

________________________
Jméno:
Funkce:
úředně ověřený podpis nutný
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