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Chebská 1939, 35601 Sokolov 

Žádost o parkovací místo na parkovišti u vodojemu v ulici Slavíčkova 

 

jméno a příjmení:   …………………………………………………………………………………….. 

trvalé bydliště:    …………………………………………………………………………………….. 

datum narození / IČ (OSVČ):  …………………………………………………………………………………….. 

e-mail:     …………………………………………………………………………………….. 

tel:     …………………………………………………………………………………….. 

číslo bytové jednotky:    …………………………………………………………………………………….. 

číslo řidičského průkazu:  …………………………………………………………………………………….. 

ŘP vydán dne / platnost do:  ……………………………………… /……………………………………………. 

SPZ č. 1 / STK do:   ………………………………………/……………………………………………. 

SPZ č. 2/ STK do:   ………………………………………/……………………………………………. 

SPZ č. 3/ STK do:   ………………………………………/……………………………………………. 

Podmínky schválení žádosti o přidělení parkovacího místa: 

a) Ke každé bytové jednotce může být přiděleno pouze jedno parkovací místo. 

b) Žadatel musí mít trvalé bydliště v ulicích Slavíčkova a Mánesova, čp. 1673-1695, tuto 

skutečnost je nutno prokázat na základě platného občanského průkazu žadatele. Jeho kopie 

musí být přiložena k žádosti. 

c) Parkovací místo je určeno pouze pro žadatele, resp. osoby, které mají spolu s žadatelem 

trvalé bydliště vztahující se k bytové jednotce, které je uvedena v žádosti. Přenos, prodej či 

jakékoliv přenechání místa jiné osobě bez vědomí vlastníka parkoviště, tj. společnosti SOTES 

Sokolov, spol. s r.o., není dovolen. 

d) Žadatel musí být fyzickou osobou nepodnikající nebo fyzickou osobou podnikající (OSVČ). 

e) Žadatel souhlasí s tím, že parkovací místo bude monitorováno a pořízení digitálního záznamu 

bude uchováváno po dobu sedmi dnů. 

Společnost SOTES má právo žádost zamítnout z těchto důvodů: 

a) Žadatel nemá trvalé bydliště v ulicích Slavíčkova a Mánesova čp. 1673 – 1695. 

b) Žadatel není vlastníkem ani nájemcem (např. z titulu leasingové smlouvy) žádného osobního 

automobilu. 

c) Žadatel nemá řidičské oprávnění (s výjimkou osob se ZTP nebo ZTP/P). 

d) Vozidlo ve vlastnictví žadatele není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

e) Společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o. eviduje u žadatele pohledávky po splatnosti. 

f) Žadatel neuvedl ve své žádosti údaje kompletní, pravdivé, aktuální a odpovídající skutečnosti.  
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Chebská 1939, 35601 Sokolov 

A. Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů 

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním 

Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. za účelem zajištění 

všech potřebných podkladů pro řádnou realizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů (plnění ze 

smlouvy), vztahů mezi Vámi a společností SOTES Sokolov spol. s r.o.  

Ochrana osobních údajů v tomto smyslu se týká následujících osob: 

• Fyzických osob – občanů, kterým jsou společností SOTES Sokolov, s.r.o. dodávány služby, případně 

osob na jejichž vlastní žádost je vyhotoven nějaký dokument obsahující jejich osobní údaje či 

zpracovaný na základě jejich osobních údajů (obchodní nabídky, dopisy, účetní doklady, oznámení 

apod.) 

• Fyzických osob podnikajících, kterým jsou společností SOTES Sokolov, s.r.o. dodávány služby, 

případně osob na jejichž vlastní žádost je vyhotoven nějaký dokument obsahující jejich osobní údaje 

či zpracovaný na základě jejich osobních údajů (obchodní nabídky, dopisy, účetní doklady, oznámení 

apod.) 

• Fyzických osob oprávněných zastupovat právnické osoby ve vztahu ke společnosti SOTES Sokolov, 

s.r.o. ve věcech smluvních či technických a dále osob, které jsou za tyto právnické osoby oprávněni 

jednat a přijímat plnění z uzavřené smlouvy 

V tomto dokumentu Vám předkládáme způsob a účel uchovávání Vašich osobních údajů tak, aby byl 

zcela v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).  Pokud i po seznámení se 

s tímto dokumentem budete mít nějaké pochybnosti či dotazy k této problematice, rádi Vám vše 

vysvětlíme. 

2. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o tom, za jakým účelem a jakým 

způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány, je:  

SOTES Sokolov spol. s r.o. 
IČO: 25248758 
se sídlem: Chebská 1939, 356 01 Sokolov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 12781 
telefon: 359 808 455 
email: sotes@sotessokolov.cz 
(dále také jen „Správce“) 

Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. jakožto správce osobních údajů je i zpracovatelem Vašich 

osobních údajů. Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 

3. JAK A PROČ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?  

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů („GDPR“) a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

mailto:sotes@sotessokolov.cz
mailto:sotes@sotessokolov.cz


 
  
 

e-mail: sotes@sotessokolov.cz ID datové schránky: tng3es3  tel.:359808462 
IČ: 25248758   DIČ:CZ25248758   https://www.sotessokolov.cz 
Bankovní spojení   27-6761640237/0100    

  3 

 
Chebská 1939, 35601 Sokolov 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem naplnění dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi 

Správcem a Vámi (plnění ze smlouvy) a v souvislosti se zajištěním všech práv a povinností smluvních 

stran z těchto smluv vyplývajících.  

Veškeré Vaše osobní údaje zpracovává Správce na základě Vašeho níže uděleného souhlasu se 

zpracováním osobních údajů.   

Vaše osobní údaje pro daný účel Správce zpracuje a uchovává po dobu trvání odběratelsko-

dodavatelského vztahu a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto vztahu z důvodu oprávněných 

zájmů Správce (např. vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek), pokud z obecně závazných právních 

předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje 

pouze za účelem archivace. 

Při zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, 

ani profilování.  

4. KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?  

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od Vás, a to v rozsahu:  

• jméno a příjmení, 
• rodné číslo, 
• IČ, DIČ, 
• adresa,  
• telefon, 
• emailová adresa, 
• podpis FO, 

dále obrazový záznam z bezpečnostních kamer s maximální dobou uložení digitálního záznamu v 
délce 7 kalendářních dnů a další údaje, které jste nám poskytli na základě Vašeho níže uvedeného 
souhlasu za stanoveným účelem.  

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?  

Můžete si být naprosto jisti, že je s Vašimi osobními údaji nakládáno s řádnou péčí a v souladu s 

platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá 

vysoké technické úrovni používaných prostředků. Zaměstnanci Správce mají povinnost zachovávat 

mlčenlivost o všech osobních údajích zpracovávaných subjektů a za tímto účelem jsou mezi nimi a 

Správcem jednotlivě uzavřeny dohody o zachování mlčenlivosti. 

6. KOMU DALŠÍMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY A PROČ?   

Vaše osobní údaje zůstávají uloženy u Správce a ten je nepředává dále ke zpracování jiným osobám, 

ani nedochází k jejich zpracování k jinému než výše uvedenému účelu.  

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které Správce zpracuje a uchovává, máte následující práva, která 

vůči Správci můžete uplatnit: 

• právo získat potvrzení o zpracování/nezpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním 

údajům, které se Vás týkají a které Správce zpracovává; 
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Chebská 1939, 35601 Sokolov 

• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 

• právo na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky 

dané právními předpisy;  

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; 

• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci, pokud tímto postupem není vyloučeno 

plnění smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným přímo Správci.  

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, 

máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv písemně odvolat.  V případě 

odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním je však Správce oprávněn rozhodnout o případném ukončení 

smluvního vztahu s Vámi, zejména pokud odvolání souhlasu je překážkou pro plnění ze smluvního 

vztahu mezi Správcem a Vámi (např. nemožnost vystavit Vám daňový doklad). 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo 

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

IČO: 708 37 627 

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

www: https://www.uoou.cz 

B. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný ……………………………………………………  

prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v části A tohoto prohlášení, 

a na základě toho souhlasím s tím, aby Správce, kterým je SOTES Sokolov spol. s r.o., zpracovával mé 

osobní údaje v rozsahu:  

• jméno a příjmení 
• datum narození 
• IČ, DIČ 
• adresa  
• telefon 
• emailová adresa 
• podpis FO 
• obrazový záznam z bezpečnostních kamer s maximální dobou uložení digitálního záznamu v délce 

7 kalendářních dnů 

za účelem naplnění dodavatelsko-odběratelských vztahů po dobu a za podmínek shora uvedených.  

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a 

informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů. 

V Sokolově dne ……………………….            

                  --------------------------------------------------- 

                                                                                                  [jméno, příjmení, podpis] 
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