
INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
Správcem osobních údajů je společnost  
Toyota Central Europe - Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, 
Bavorská 2662/1, PSČ 15000, www.toyota.cz, infolinka: 800 600 800, e-mail: 
info@toyota.cz (dále jako „Správce“) 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“). Na 
Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním 
osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů. 
Kontaktní údaje Pověřence: VIAVIS a.s, kontaktní osoba Mgr. Vladimír Nesvadba, e-mailová 
adresa: dpo@toyota.cz 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ? 
Osobní údaje, které Správce zpracovává bez souhlasu subjektů údajů: 

- identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa 
bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení,   
zaměstnavatel a pracovní pozice, údaje identifikující osobní doklad 

- údaje o vypůjčeném vozidle – VIN, RZ, model, barva vozu, kód barvy, číslo motoru, 
datum uvedení do provozu, interiér, kód interiéru, výbava další údaje, např. zdroj 
kontaktu, historie komunikace se subjektem údajů, apod. 

Správce nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů. 

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje pro realizaci 
kampaně Zažij Lexus a v rámci ní zejména k těmto dílčím činnostem: 
a) získávání kontaktů potenciálních zákazníků Lexus; 
b) propagace akce u potenciálních zákazníků Lexus; 
c) realizace testovacích jízd s vozy Lexus; 
d) podpora prodeje vozů Lexus; 
e) další činnosti v souvislosti s propagací a realizací kampaně Zažij Lexus. 
Správce nezpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě souhlasu. 

PRÁVNÍ TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
a) plnění smlouvy (smlouva o výpůjčce) - čl. 6 odst. 1 pís. b) Nařízení 
b) plnění právních povinností -  čl. 6 odst. 1 pís. a) Nařízení 
c) oprávněný zájem správce - čl. 6 odst. 1 pís. f) Nařízení 
d) souhlas - čl. 6 odst. 1 pís. a) Nařízení 
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ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
a) údaje získané přímo od subjektů údajů 
b) veřejné registry 
c) sociální sítě 

  
TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY 
Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních 
povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů 
Správce. 
Dále mohou být osobní údaje poskytovány třetím stranám v rámci skupiny Toyota, a to 
zejména za marketingovými účely. Do skupiny Toyota patří zejména společnost Toyota 
Motor Europe NV/SA, se sídlem Avenue du Bourget/ Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické 
království a Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, se sídlem Budapark, Keleti 4, HU 20 
40 Budaörs, Maďarsko. 
Třetí stranou, které mohou být osobní údaje poskytovány, je také síť autorizovaných 
prodejců a opravců Toyota v České republice, jejíž úplný seznam je uveden ZDE.                       
Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce 
vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů při realizaci kampaně Zažít Lexus.  

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ 
Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to jednak třetím osobám 
v rámci skupiny Toyota a jednak zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost 
zpracování osobních údajů při realizaci kampaně Zažít Lexus. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání kampaně Zažij Lexus a dále 10 
let po ukončení kampaně Zažij Lexus nebo po poskytnutí posledního plnění (realizace 
testovací jízdy), podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání 
všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních 
povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.  

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT? 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva: 
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda 
zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto 
osobním údajům. 
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených 
Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. 
neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán 
důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů 
v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce. 
Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést u Správce 
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných 
zájmů Správce nebo jiných osob; oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany 
práv a právních zájmů Správce. 
Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených Nařízením máte právo získat Vaše 
osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. 
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Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu 
osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno 
Nařízení.  
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či 
uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: 
dpo@toyota.cz  

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu 
zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich 
ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními 
údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, 
jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
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