
Název společnosti *):          

IČO *): 

DIČ: (*) pouze v případě, že jste plátcem DPH):

Ulice *): 

PSČ/město *):                                                                 

Jméno a příjmení jednatele/oprávněné osoby *):

Datum narození jednatele/oprávněné osoby *):

Telefonní číslo uživatele *):

E-mail uživatele *, 1): 

E-mail administrátora aukce *, 1):

	 Upozornění: tento email nesmí být použit jako přihlašovací email do aukce ani shodný s emailem uživatele

Vyplňte	prosím	níže	uvedené	registrační	údaje:
Pole	označená	*)	jsou	povinná

REGISTRAČNÍ	FORMULÁŘ	DO	AUKCE	VOZIDEL
SPOLEČNOSTI	VWFS	V	SYSTÉMU	GIS@WEB

Vepsáním e-mailové adresy berete na vědomí, že v souvislosti s Vaší registrací v systému GIS@WEB a dále po celou dobu trvání Vaší registrace 
a obchodování v tomto systému s Vámi ŠkoFIN (dále jen „Společnost“) bude komunikovat prostřednictvím e-mailu. Společnost Vám může 
zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Vaše osobní údaje, jakož Vás také informovat či s Vámi jinak komunikovat 
e-mailem. Zároveň tímto vepsáním potvrzujete, že jste si vědom/a, že e-maily, které Vám budou zaslány, mohou obsahovat osobní údaje, a že 
zasílání takových e-mailů představuje určitá rizika, která nelze ze strany odesílatele zcela vyloučit např. to, že e-maily mohou být zachyceny, 
ztraceny, zničeny, poškozeny, přijít pozdě nebo s chybami, Ačkoliv je pro naši Společnost zabezpečení Vašich osobních údajů vysokou prioritou, 
plná bezpečnost e-mailu nemůže být z naší strany zajištěna. 

Podpisem	formuláře	dále	souhlasíte	a	přijímáte	platnost	uživatelských	podmínek	prodejního	systému	GIS@WEB	včetně	bodu	11	„Bankovní	
tajemství	a	ochrana	údajů	ve	skupině/souhlas“	a	potvrzujete,	že	jste	obdržel	a	seznámil	jste	se	s dokumentem	„Příloha	Informace	o	ochraně	
osobních	údajů“.	Svým	podpisem	též	akceptujete	platnost	Všeobecných	obchodních	podmínek	GIS@WEB	pro	prodej	a	zprostředkování	v	
online	informačním	systému	ojetých	vozidel	(GIS).	

 …………………………..……………………………………………
 Datum, razítko a podpis
 jednatele/oprávněné osoby

1)		Email	uživatele	bude	používán	pro	korespondenci	týkající	se	aukce	a	pro	zasílání	fakturace.	Email	administrátora	je	používán	jako	
přihlašovací	email	do	prostředí	Správce	uživatelských	účtů.	Email	uživatele	může	být	shodný	s emailem	dražitele.	Uživatelem	se	rozumí	
osoba,	která	bude	obsluhovat	aukční	prostředí.	Administrátor	uděluje	práva	uživateli.



1.	POŠTOVNÍ	REKLAMA
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje uchovávané správcem údajů budou používány společnostmi ze skupiny Volkswagen Financial Services 
Group*), mým obchodním partnerem a společnostmi ze skupiny Volkswagen Group**) pro účely obecné a přizpůsobené poštovní reklamy.

POŠTOVNÍ REKLAMA

2.	TELEFONNÍ	A	E-MAILOVÁ	REKLAMA
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje uchovávané správcem údajů budou používány společnostmi ze skupiny Volkswagen Financial Services 
Group*) pro účely obecné a přizpůsobené reklamy v oblasti bankovnictví, leasingu a pojištění, jakož i služeb mobility (např. pronájem, doprava a 
energetické služby), a že mohu být kontaktován/a

TELEFONICKY

E-MAILEM 

PRÁVO	NA	ODVOLÁNÍ	SOUHLASU
Souhlas s ochranou údajů udělujete zaškrtnutím políčka výše Takto udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat. To bude mít za následek, že 
správce údajů nebude Vaše údaje z důvodů, pro který jste souhlas udělili nadále zpracovávat. Souhlas můžete odvolat těmito způsoby: e-mailem 
na adrese remarketing@vwfs.cz nebo písemně na adrese: ŠkoFIN s. r. o. – oddělení Remarketing, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6. 

Další informace o zpracování Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně údajů.

Všechny	výše	uvedené	souhlasy	jsou	dobrovolné	a	jejich	neudělení	nemá	vliv	na	vznik,	trvání	ani	ukončení	smlouvy.

 …………………………..……………………………………………
 Datum, podpis
 jednatele/oprávněné osoby

*)		Volkswagen	Financial	Services	AG,	Volkswagen	Bank	GmbH,	Volkswagen	Leasing	GmbH,	Volkswagen	Versicherungsdienst	GmbH,	 
Volkswagen	Versicherung	AG,	Volkswagen	Autoversicherung	AG,	carmobility	GmbH,	MAN	Financial	Services	GmbH,	Mobility	Trader	GmbH,	
Euromobil	Autovermietung	GmbH,	sunhill	technologies	GmbH,	LogPay	Transport	Services	GmbH

**)	Volkswagen	Finanzdienstleistungsgruppe,	Volkswagen	AG,	AUDI	AG,	Škoda	Auto	Deutschland	GmbH,	SEAT	Deutschland	GmbH

Příloha	Informace	společnosti	Volkswagen	 
Financial	Services	AG	o	ochraně	osobních 
údajů	a	Smlouva	o	ochraně	osobních	údajů 
Tyto Informace byly naposledy aktualizovány dne 1. 1. 2020.
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