
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podstatou tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je stanovit konkrétní pravidla pro zpracování vašich údajů za
účelem realizace převodu společnosti a souvisejících služeb, jako např. sídla pro vaši společnost.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti startbyznys s.r.o., IČO 07342071, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 
Praha 4, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220756 (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů(dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození, e-mail,
telefonní číslo

2. Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození je 
nutné zpracovat za účelem prodeje a převodu obchodní společnosti. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 
let od udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: info@srofirmy.cz, startbyznys s.r.o., IČO 07342071, se 
sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Tento souhlas udělujete ve stejném rozsahu i dalším subjektům, se kterými na založení společností spolupracujeme 
(např. Za účelem zřízení sídla společnosti, sepsání notářského zápisu, apod.):

- strong business s.r.o., IČO 025 52 671, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, v případě poskytnutí služby sídlo 
společnosti
- smart galaxy s.r.o., IČO 247 68 618, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, v případě poskytnutí služby sídlo 
společnosti
- Mgr. Erik Mrzena, notář, IČO 70947651, se sídlem Slezská 11, 120 00 Praha 2, v případě EXPRESS převodu, či změn 
zakladatelské listiny
- Mgr. Martin Kopal, notář, IČO 02345552, se sídlem Váňova 3180, 272 01 Kladno, v případě EXPRESS převodu, či 
změn zakladatelské listiny
- živnostenské úřady na území ČR, v případě přidání živnostenských oprávnění
- finanční úřady na území ČR, v případě registrace k dani z příjmu právnických osob
- příslušnému rejstříkovému soudu pro podání změn do obchodního rejstříku

V ____________________ dne ____________________


