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LeasePlan se zavazuje k ochraně osobních údajů a jiných důvěrných informací získaných a 
zpracovávaných v rámci své činnosti. Ochrana důvěrných a osobních údajů v souladu se zákonnými 
požadavky se stala nedílnou součástí služeb poskytovaných LeasePlanem, a stejně tak je součástí 
korporátní odpovědnosti a řízení rizik společnosti. V souladu s tímto přístupem ochrany údajů 
zpracováváme pouze takové osobní informace, které jsou nezbytné pro poskytování příslušné 
služby. 
 
Prosím, přečtěte si naše globální Prohlášení o ochraně osobních dat Privacy Statement, ve kterém je 
vysvětlen způsob, jak získáváme a používáme osobní údaje. 
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Rozsah Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (“Prohlášení”) popisuje způsoby, kterými LeasePlan 

osobní nebo důvěrné údaje získává od: 
 

I. Návštěvníků nebo uživatelů webových stránek (“Návštěvníci webových stránek”); 
II. Korporátních nebo privátních klientů (“Klienti”); 

III. Zaměstnanců klienta nebo jeho řidičů (“Řidiči”). 
(Jednotlivě nebo společně také “vy”) 

 
Vaše osobní údaje od vás získáváme a dále používáme prostřednictvím nebo pro účely různých 
služeb leasingu vozidel a správy vozových parků, popř. služeb pro zajištění mobility řidičů, které jsou 
popsány v Oddílu 1 (“Služby”).  
 
Odpovědnosti Klienta 
Jelikož Klienti (zaměstnanci Klienta) mají přístup k osobním údajům, je Klient (zaměstnanci Klienta) 
považován za odpovědného za zpracování a použití takových osobních údajů. Toto Prohlášení se 
nevztahuje na zpracování a použití osobních údajů Klientem (zaměstnanci Klienta) . 
 
 
Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje?  
 
LeasePlan Česká republika, s.r.o. je společnost, která je odpovědná za zpracovávání vašich 
osobních údajů (zpracovávatel dat): 
  
 Adresa: Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13, Česká republika 
V určitých případech může být společným zpracovávatelem osobních dat také společnost LeasePlan 
Corporation N.V.:  

 
Adresa: P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nizozemsko  

 
LeasePlan Česká republika, s.r.o. a LeasePlan Corporation N.V. mohou být dále označovány jako 
“LeasePlan” nebo “my”.  
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1. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?  

1.1 DATA TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK 

1.1.1 WEBOVÉ STRÁNKY.   

1.1.1.a Komunikace s vámi  

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje získáváme v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím online 
kontaktního formuláře, ve kterém nám můžete zaslat dotazy, návrhy nebo stížnosti, nebo 
v případě, že požadujete online kalkulaci našich služeb. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely získáváme údaje typu: celé jméno, pohlaví, titul, kontaktní údaje (pracovní 
nebo osobní), a to včetně e-mailové adresy, telefonního čísla a jména vaši společnosti a 
jakékoliv další informace, které nám poskytnete v poli pro poznámky v kontaktním 
formuláři, kde máte možnost položit otázku, popsat svůj návrh nebo vysvětlit důvod své 
stížnosti, popř. pochvaly.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.1.1.b Dotazníky a další marketingová komunikace  

 K čemu slouží tento účel?  
Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy vám posíláme pravidelné dotazníky pro 
získání zpětné vazby na naše služby nebo na jiné aspekty fungování leasingu vámi 
pronajatého vozidla. Dále vám můžeme posílat marketingové materiály, abychom vás 
informovali o speciálních nabídkách, událostech, možnostech a stávajících a budoucích 
produktech a službách LeasePlanu. Pokud vás budeme kontaktovat kvůli dotazníkům nebo 
marketingové komunikaci, učiníme tak buď e-mailem nebo poštovní zásilkou obsahující 
brožury, časopisy nebo letáky o novinkách. Pokud si nepřejete dále dostávat dotazníky 
nebo marketingovou komunikaci od LeasePlanu, máte možnost nás kontaktovat 
prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých v tomto Prohlášení. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a také témata, která 
vás mohou zajímat (dle indikace vámi uvedené na našich webových stránkách).   
 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.1.2 SOCIÁLNÍ MÉDIA.   

1.1.2.a Usnadnění funkcí sdílení na sociálních médiích.   

 K čemu slouží tento účel? 
Naše webové stránky mohou obsahovat různé odkazy na sociální média a lze přes ně 
sdílet obsah na těchto médiích, jako např. Facebook, Twitter nebo LinkedIn, a tímto 
způsobem můžete sdílet obsah našich stránek na sociálních médiích dle vaší preference. 
Naše webové stránky také mohou obsahovat odkazy na naše vlastní stránky na sociálních 
médiích, jako např. naše stránky na sítích Facebook, LinkedIn nebo Twitter.  
 
Prosím, vezměte na vědomí, že na sebe nebereme odpovědnost za získávání, používání 
nebo sdílení údajů, informací (včetně osobních údajů) třetími stranami, jako např.  
Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM nebo jinými společnostmi, které vyvíjí 
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aplikace a platformy pro sociální média, nebo společnostmi, které poskytují operační 
systémy, bezdrátové služby, nebo výrobce zařízení, a to včetně údajů a informací, které 
sdílíte s jinými stranami prostřednictvím nebo ve spojení se službami a funkcemi sociálních 
médií. 
 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů 
na sociálních médiích a další informace, které mohou být zpřístupněny tím, že užíváte 
funkce poskytované sociálními médii. 
 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.1.3 OBCHODNÍ ÚČELY LEASEPLANU.   

1.1.3.a Reporty pro management.    

 K čemu slouží tento účel? 
Osobní údaje zpracováváme pro různé účely využívané LeasePlanem pro své obchodní 
aktivity, jako např. analýza dat, audit, vývoj nových produktů, vylepšení nebo změna našich 
webových stránek a našich služeb, identifikace trendů v používání služeb, vyhodnocení 
efektivity našich kampaní a provoz a rozšiřování našich obchodních aktivit. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme údaje typu jméno, e-mailová adresa, IP adresa a jakékoliv 
jiné informace zmíněné v tomto Prohlášení nebo jinak poskytnuté LeasePlanu, pokud je 
tak vyžadováno pro kterýkoliv z účelů zmíněných v tomto článku.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.1.3.b Dodržování zákonů a právních úprav, ochrana zájmů a vlastnictví 
LeasePlanu.  

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (a) dle příslušných právních úprav a nezbytných 
právních předpisů, a to včetně těch, platných mimo území země vaší rezidentury, 
v souladu s právní úpravou platnou pro due diligence, opatření proti praní peněz, 
financování terorismu a jiné zločinné činnosti; (b) pro dodržení zákonných postupů a 
prostředků; (c) pro účely komunikace se státními a vládními úřady, a to včetně takových 
vládních a státních úřadů se sídlem mimo území vaší rezidentury; (d) za účelem vynucení 
dodržování smluvních podmínek a jiných platných směrnic; (e) pro ochranu naší činnosti; 
(f) pro ochranu našich práv, bezpečnosti, vlastnictví a soukromí a stejně tak práv vašich a 
třetích stran; a (g) pro účely možného zajištění potřebné nápravu nebo omezení možných 
vzniklých škod. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, kontaktní informace, vaši korespondenci 
s LeasePlanem, vaše využívání našich služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto 
Prohlášení nebo jinak poskytnuté LeasePlanu, pokud je tak vyžadováno v souvislosti 
s účely uvedenými v předchozím odstavci.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Pouze v případech, kdy jsme povinni poskytnout takové informace ze zákona nebo 
z důvodu oborové regulace, vztahující se na LeasePlan, budou vaše osobní informace 
poskytovány dohlížecím orgánům, daňovým úřadům nebo jiným státním úřadům.  

1.2 DATA TÝKAJÍCÍ SE ŘIDIČŮ  
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1.2.1 KONTAKT NA ŘIDIČE.  

1.2.1.a Komunikace s vámi  

 K čemu slouží tento účel? 
LeasePlan můžete kontaktovat prostřednictvím různých prostředků (jako např. e-mail, 
telefon nebo přes naše webové stránky). V takovém případě můžeme použít vaše osobní 
údaje pro poskytnutí zpětné vazby na váš požadavek/dotaz. Dále vás můžeme kontaktovat 
ve vztahu k vašemu vozidlu nebo službám pro řidiče. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, kontaktní informace, vaši korespondenci 
s LeasePlanem týkající se požadavku/dotazu a veškeré další informace, které jste poskytli 
nebo které jsou nezbytné pro odpovídající reakci na váš požadavek, a to včetně registrační 
značky vašeho vozu. 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.2.1.b Dotazníky a další marketingová komunikace.  

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy vám posíláme pravidelné dotazníky pro 
získání zpětné vazby na naše služby nebo na jiné aspekty fungování leasingu vámi 
pronajatého vozidla. Dále vám můžeme posílat marketingové materiály, abychom vás 
informovali o speciálních nabídkách, událostech, možnostech a stávajících a budoucích 
produktech a službách LeasePlanu. Pokud vás budeme kontaktovat kvůli dotazníkům nebo 
marketingové komunikaci, učiníme tak buď e-mailem nebo poštovní zásilkou obsahující 
brožury, časopisy nebo letáky o novinkách. Pokud si nepřejete dále dostávat dotazníky 
nebo marketingovou komunikaci od LeasePlanu, máte možnost nás kontaktovat 
prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých v tomto Prohlášení.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a také témata, která 
vás mohou zajímat (dle indikace vámi uvedené na našich webových stránkách).  
  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.2.2 PRIVÁTNÍ LEASING.   

1.2.2.a Komunikace s vámi.   

 K čemu slouží tento účel? 
LeasePlan můžete kontaktovat prostřednictvím různých prostředků (jako např. e-mail, 
telefon nebo přes naše webové stránky). V takovém případě můžeme použít vaše osobní 
údaje pro poskytnutí zpětné vazby na váš požadavek/dotaz. Dále vás můžeme kontaktovat 
ve vztahu k vašemu vozidlu nebo kontraktu na privátní leasing. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, kontaktní informace, vaši korespondenci 
s LeasePlanem týkající se požadavku/dotazu a veškeré další informace, které jste poskytli 
nebo které jsou nezbytné pro odpovídající reakci na váš požadavek, a to včetně registrační 
značky vašeho vozu, smluvenou dobu leasingu a vaše finanční závazky vůči LeasePlanu . 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.2.2.b Dotazníky a další marketingová komunikace  
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 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy vám posíláme pravidelné dotazníky pro 
získání zpětné vazby na naše služby nebo na jiné aspekty fungování leasingu vámi 
pronajatého vozidla. Dále vám můžeme posílat marketingové materiály, abychom vás 
informovali o speciálních nabídkách, událostech, možnostech a stávajících a budoucích 
produktech a službách LeasePlanu. Pokud vás budeme kontaktovat kvůli dotazníkům nebo 
marketingové komunikaci, učiníme tak buď e-mailem nebo poštovní zásilkou obsahující 
brožury, časopisy nebo letáky o novinkách. Pokud si nepřejete dále dostávat dotazníky 
nebo marketingovou komunikaci od LeasePlanu, máte možnost nás kontaktovat 
prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých v tomto Prohlášení.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a také témata, která 
vás mohou zajímat (dle indikace vámi uvedené na našich webových stránkách). 
  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.2.3 SLUŽBY K VOZIDLU  

1.2.3.a Správa vozidla.   

 K čemu slouží tento účel? 
Zpracováváme informace související se správou vašeho vozidla, jeho užitím a každodenní 
péčí o vozidlo.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, adresu, jméno společnosti, e-mailovou adresu, 
kategorii leasingu, registrační značku vozidla, výrobní značku a model, historii údržby a 
oprav a typ kontraktu. Kromě toho je možné, že nám poskytnete určité informace týkající 
se vozidla a jeho správy prostřednictvím portálu LeasePlanu nebo při telefonickém 
kontaktu s námi 

 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Informace týkající se správy vašeho vozidla sdílíme s klientem (vašim zaměstnavatelem).  

1.2.3.b Opravy, údržba a pneumatiky.   

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely poskytnutí a zajištění (plánované) opravy nebo 
údržby vozidla nebo služeb týkajících se pneumatik. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel získáváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, společnost 
zaměstnavatele, registrační značku, značku a model vozidla, servisní historii vozidla a 
vaše kontaktní údaje. Kromě toho nám v této souvislosti můžete poskytnout určité 
informace prostřednictvím portálu LeasePlanu (jako např. telefonní číslo pro zajištění 
termínu údržby nebo opravy nebo jiného servisního úkonu) nebo když kontaktujete 
LeasePlan telefonicky  

 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Vaše údaje sdílíme s klientem (tj. s vaším zaměstnavatelem) a se třetími stranami, které 
vykonávají servisní úkony údržby, služeb pneu nebo oprav vozidla, tj. s  dealery nebo 
servisními místy, opravnami, lakovnami, apod.  

1.2.3.c Správa pojistných událostí.   

 K čemu slouží tento účel? 



 

 

 

5 
  

Vaše informace zpracováváme prostřednictvím záznamů a vyřizování pojistných událostí, 
kterých jste byl účasten vy nebo vaše vozidlo, a to s cílem zajištění mobility a likvidace 
pojistné události. Toto zpracování probíhá tak, že můžete (i) nahlásit pojistnou událost 
nebo nehodu prostřednictvím našeho Call centra pro zákazníky, (ii) využít naší nabízené 
silniční asistence nebo služby náhradního vozidla, pokud jsou tyto služby obsaženy ve 
vašem kontraktu k pronájmu a nebo (iii) využít možnosti, že opravu a údržbu a další 
následné kroky zajistí LeasePlan. Vaše informace můžeme rovněž využít pro případné 
ohodnocení výše škody při pojistné události v souladu s našimi postupy pro likvidaci 
pojistných událostí s příslušnou pojišťovnou.   

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme následující informace a osobní údaje :  

 Naše zdroje: registrační značka vozu, značka a model, servisní historie vozidla a vaše 
kontaktní údaje. 

 Od vás: jméno a příjmení, kontaktní údaje, údaje o vozidle, údaje o pojistné události, 
údaje o poškození na vozidle, fotografie poškození, datum narození, počet 
spolucestujících ve vozidle, informace o svědcích pojistné události (pokud existují) a 
jakékoliv další informace, které nám sdělíte v kontextu vzniklé pojistné události (a to 
včetně informací o případných zraněních a újmách na zdraví). 

 Od třetích stran, jako např. od jiných osob účastných pojistné události nebo od 
pojišťovacích společností: informace o třetích stranách, které byly účastny pojistné 
události (např. identita spolucestujících, řidiče, spolujezdce, vozidla třetích stran a 
další údaje o třetích stranách), informace o jiných účastnících (např. svědkové pojistné 
události, vyšetřující policejní jednotka, apod.), pojistné informace a informace o 
průběhu nehody a nárocích třetích stran. 

 Od úřadů a institucí (např. Policie): vaše jméno, adresa, registrační značka vozidla, 
informace o průběhu nehody, policejní záznamy a hlášení, prohlášení svědků nehody.  
 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Tyto informace sdílíme s Klientem (vaším zaměstnavatelem) prostřednictvím informačního 
a reportingového systému (International) FleetReporting Tool. Rovněž můžeme sdílet 
určité informace s dealery, servisy, opravnami, lakovnami, karosárnami, pojišťovacími 
společnostmi (ať už sdruženými ve skupině LeasePlan nebo nezávislými pojišťovnami 
třetích stran) a jinými společnostmi nebo profesionály, kteří jsou pověřeni nebo zaměstnáni 
LeasePlanem nebo třetími stranami s cílem dosáhnout likvidace pojistné události a získání 
odškodnění (jako např. právníci, lékařští experti, vyšetřovatelé, apod.)  

1.2.3.d Správa pokut za dopravní přestupky 
 

 K čemu slouží tento účel? 
Následující informace mohou být závislé na tom, v jaké zemi provedl řidič dopravní 
přestupek. Jelikož je LeasePlan zaregistrovaný majitel vozidla, jsou zpravidla pokuty za 
dopravní přestupky (včetně nesprávného parkování) způsobené řidiči vozidel zasílány 
příslušnými úřady odpovědnými za vydávání pokut (jako např. Policie nebo místní správní 
úřady) na adresu LeasePlanu  

Zpracováváme vaše osobní informace za účelem vyřízení a správy pokuty a jejího 
zaplacení, a popř. také náhrady vynaložených nákladu na správu pokut od Klienta (vašeho 
zaměstnavatele). 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Zpracováváme informace, které získáváme od příslušných úřadů oprávněných vydávat 
pokuty (jako např. Policie nebo místní správní úřady): vaše jméno, adresa, registrační 
značka vozidla, okolnosti, místo a čas dopravního přestupku, kterého jste se dopustil, a 
uložená výše pokuty. 

 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
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LeasePlan může tyto informace sdílet s Klientem (vaším zaměstnavatelem), a to v určitých 
případech, např. když je vozidlo v leasingu součástí skupiny referentských vozidel a 
LeasePlan nemá informace o tom, kdo byl řidičem vozidla v daném čase.  
 

1.2.3.e Palivové karty   

 K čemu slouží tento účel? 
Součástí služeb LeasePlanu je program palivových karet a správa paliva, který vám 
umožňuje platit načerpané palivo prostřednictvím platebních prostředků vydaných 
LeasePlanem.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel shromažďujeme následující informace: vaše jméno, e-mailová adresa, číslo 
palivové karty, registrační značka vozidla, stav tachometru a související náklady.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Náš klient (váš zaměstnavatel) může mít přístup k určitým osobním údajům, které jsou 
dostupné prostřednictvím našeho internetového portálu a nástroje pro online reporty  
“FleetReporting” Klient se může přihlásit a prohlížet si stav svého vozového parku (např. 
stavy tachometrů) a využívat další funkce pro správu vozového parku a reporting (jako 
např. průměrná spotřeba paliva, cena paliva, reporty zachycující trendy vývoje spotřeby, 
apod.).  

1.2.4 SLUŽBY MOBILITY.   

1.2.4.a Krátkodobý pronájem.   

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje získáváme za účelem poskytování služeb krátkodobého pronájmu a 
náhradních vozidel. Můžete tak kontaktovat osobu odpovědnou za zajištění krátkodobého 
pronájmu prostřednictvím našeho kontaktního centra pro zákazníky a objednat si 
krátkodobý pronájem dle vašich aktuálních potřeb. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zjišťujeme: vaše jméno, e-mailovou adresu, mobilní telefonní číslo, 
registrační značku vozidla, související náklady, lokalita pro dodání vozidla, doba zápůjčky 
a kontaktní osoba ve společnosti.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Vaše údaje sdílíme s externími poskytovateli náhradních vozidel (krátkodobých zápůjček) 
pro LeasePlan.  

1.2.4.b Silniční asistence. 

 K čemu slouží tento účel? 
Pokud se vaše vozidlo stane nepojízdným, např. z důvodu mechanické poruchy, defektu 
na pneumatice, apod., může LeasePlan zajistit službu silniční asistence, přičemž pro toto 
zajištění využíváme poskytovatele třetích stran.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel získáváme následující informace: jméno, e-mailová adresa, mobilní telefonní 
číslo, registrační značka vozidla a lokalita, ve které se nacházíte a kde je požadováno 
poskytnutí služby silniční asistence. 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Vaše údaje sdílíme se třetími stranami, které využíváme k poskytování služby silniční 
asistence, odtahové služby a služby zajištění náhradního vozidla.  
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1.2.5 PROGRAM ŠKOLENÍ BEZPEČNÉ JÍZDY ŘIDIČŮ.   

1.2.5.a Příprava, správa a administrativa školení.    

 K čemu slouží tento účel? 
Poskytujeme různé programy pro školení bezpečné jízdy řidičů a řízení rizika za účelem 
analýzy a vylepšení chování řidičů, propagace aktivního zapojení společnosti do 
bezpečnosti korporátní odpovědnosti, snížení počtu nehod, ověření efektivnosti obecných 
aktivit společnosti pro zvýšení bezpečnosti a identifikace dalších příležitostí pro komunikaci 
a školení. Pro administrativu a vykonávaní takových programů zapojujeme třetí strany, 
které vás mohou kontaktovat pro zahájení vyhodnocení bezpečnosti a pro zahájení 
vlastních školících kurzů (ať už poskytovaných online nebo v prezenční formě). Od těchto 
třetích stran získáváme zpět vás „index rizika řidiče“ (informace o potenciálních rizikách 
zjištěných prostřednictvím dotazníku apod.), a dále informace o tom, které kurzy jste 
absolvovali, které jste si zapsali a které byly dále doporučeny.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel získáváme a zpracováváme následující osobní údaje: 

 Přímo od klienta (vašeho zaměstnavatele): vaše jméno, e-mailovou adresu 
(společnosti) a registrační značku vozu.  

 Od třetích stran pověřených LeasePlanem: index rizika řidiče, doporučená školení, 
zapsaná školení a absolvovaná školení. 
 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Vaše údaje sdílíme se třetími stranami, které pro nás zajišťují administrativu a vykonání 
programu pro školení bezpečné jízdy, a také s klientem (vaším zaměstnavatelem).  

1.2.6 ONLINE PORTÁLY A APLIKACE.   

1.2.6.a Různé portály a aplikace pro řidiče  

 K čemu slouží tento účel? 
V České republice poskytujeme různé online portály a aplikace pro řidiče, které mají řadu 
funkcí. Např. můžete prostřednictvím našich portálů a aplikací najít praktické informace o 
vašem vozidle v pronájmu, změnit údaje o svých kontaktech a jiných informacích 
poskytovaných LeasePlanu, můžete nahlásit pojistnou událost na svém vozidle, naplánovat 
termíny oprav nebo údržby, popř. termín sezónní výměny pneumatik prostřednictvím 
našeho online plánovače, dále můžete naše kontaktní centrum pro řidiče, prohlížet a platit 
pokuty za dopravní přestupky a získat informace o nákladech na palivo. Dále vám můžeme 
zpřístupnit přehledy týkající se efektivity užívání vozu, jako např. průměrná spotřeba 
paliva, přehled pojistných událostí apod. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Od vašeho zaměstnavatele (našeho klienta) získáváme vaše jméno a e-mailovou adresu 
tak, abychom vám mohli poskytnout vygenerované přístupové údaje do portálu 
LeasePlanu (uživatelské jméno a dočasné heslo pro přístup), pomocí nichž si zpřístupníte 
portál a dostupné aplikace.   

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.2.6.b  (International) FleetReporting.  

 K čemu slouží tento účel? 
(International) FleetReporting je nástroj pro reportování zahrnující informace o vozových 
parcích na úrovni dané země nebo na mezinárodní úrovni, využívaný našimi klienty (vaším 
zaměstnavatelem. (International) Fleet Reporting například umožňuje klientům přístup 
k přehledu stavu kilometrů vozidel ve vozovém parku nebo zbývající období leasingu pro 
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každé jednotlivé vozidlo. Kromě toho využíváme údaje obsažené v nástroji pro 
FleetReporting pro vytváření přehledů pro klienty (vašeho zaměstnavatele) týkajících se 
klíčových položek správy vozového parku na úrovni dané země nebo na mezinárodní 
úrovni (jako například náklady a rizikové položky), to vše za účelem zavedení vyrovnaného 
přístupu ke správě vozového parku (náklady, životní prostředí, bezpečnost), zavedení 
směrnic pro správu vozových parků, vyhodnocení změn ve směrnicích a jejich dopad na 
vývoj vozového parku. 
 
Na příkladu uvedeme jeden z takových základních reportů – každý klient má přístup (i) do 
reportů s údaji o emisích CO2 každého svého vozidla ve vozovém parku a (ii) do opatření 
navržených LeasePlanem pro snížení celkového vlivu provozu vozových parků na dopad 
na životní prostředí. LeasePlan a klient tak mohou prostudovat a prodiskutovat směrnice 
společnosti týkající se vozového parku a jednotlivých vozidel a nastavit společně cíle pro 
dosažení trvalého snížení spotřeby paliva a emisí CO2, jakož i dalších nákladů na provoz 
vozového parku. A tak na základě těchto informací může každý klient přijmout 
kvalifikovaná rozhodnutí s cílem snížení produkce emisí CO2 v rámci svého vozového 
parku v dané zemi, a to např. zavedením školení pro řidiče o ekologickém způsobu řízení 
nebo zavedením modelů s nižšími emisemi CO2 do svého vozového parku. 
 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme nebo můžeme zpracovávat tyto údaje: 

 Od klienta (vašeho zaměstnavatele): Jméno řidiče, ID řidiče určené jeho 
zaměstnavatelem, jméno a kontaktní údaje určené kontaktní osoby u klienta, e-
mailová adresa, adresa, telefonní číslo, národnost, rodné číslo (pouze v případě, že 
je toto vyžadováno příslušnou právní úpravou pro daňové účely) a použití palivových 
karet (volitelné). 

 LeasePlan: údaje o vozidle (např. značka a model, registrační značka, číslo 
karoserie), zbývající doba leasingu, škody nahlášené na vozidle, typ paliva, číslo a 
typ palivové karty, spotřeba paliva a údaje o pojistných událostech .  

 Od řidiče: stav tachometru a popis škod vzniklých na vozidle při případných 
pojistných událostech a nehodách.  

 Údaje získané od jiných stran (jako např. od Policie, úřadů místní správy, servisních 
míst, opraven, dealerství): pokuty za dopravní přestupky, stav tachometru a 
informace o údržbě a opravách vozidla. 

  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Tyto informace sdílíme s určeným a pověřeným fleet managerem (mezinárodním fleet 
managerem) společnosti klienta.  

1.2.7 OBCHODNÍ ÚČELY LEASEPLANU.   

1.2.7.a Management reporting 

 K čemu slouží tento účel? 
Osobní údaje zpracováváme pro různé účely využívané LeasePlanem pro své obchodní 
aktivity, jako např. analýza dat, audit, vývoj nových produktů, vylepšení nebo změna našich 
webových stránek a našich služeb, identifikace trendů v používání služeb, vyhodnocení 
efektivity našich kampaní a provoz a rozšiřování našich obchodních aktivit . 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu a jakékoliv jiné 
informace zmíněné v tomto Prohlášení nebo jinak poskytnuté LeasePlanu vámi, pokud je 
to vyžadováno pro jeden z účelů zmíněných v předchozím odstavci.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
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1.2.7.b Dodržování zákonů a právních úprav, ochrana zájmů a vlastnictví 
LeasePlanu.  

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (a) dle příslušných právních úprav a nezbytných 
právních předpisů, a to včetně těch, platných mimo území země vaší rezidentury, 
v souladu s právní úpravou platnou pro due diligence, opatření proti praní peněz, 
financování terorismu a jiné zločinné činnosti; (b) pro dodržení zákonných postupů a 
prostředků; (c) pro účely komunikace se státními a vládními úřady, a to včetně takových 
vládních a státních úřadů se sídlem mimo území vaší rezidentury; (d) za účelem vynucení 
dodržování smluvních podmínek a jiných platných směrnic; (e) pro ochranu naší činnosti; 
(f) pro ochranu našich práv, bezpečnosti, vlastnictví a soukromí a stejně tak práv vašich a 
třetích stran; a (g) pro účely možného zajištění potřebné nápravu nebo omezení možných 
vzniklých škod. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, kontaktní informace, vaši korespondenci 
s LeasePlanem, vaše využívání našich služeb a jakékoliv další informace uvedené v tomto 
Prohlášení nebo jinak poskytnuté LeasePlanu, pokud je tak vyžadováno v souvislosti 
s účely uvedenými v předchozím odstavci.  

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
Pouze v případech, kdy jsme povinni poskytnout takové informace ze zákona nebo 
z důvodu oborové regulace, vztahující se na LeasePlan, budou vaše osobní informace 
poskytovány dohlížecím orgánům, daňovým úřadům nebo jiným státním úřadům.  

1.3 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ  

1.3.1 SPRÁVA KLIENTSKÝCH ÚČTŮ  

1.3.1.a Poskytovat, řídit a zpracovávat správu klientských účtů  

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše informace získáváme za účelem každodenní administrace a správy klientských účtu, 
jako např. správa kontraktů, každodenní komunikace, kontakty, informování o všech 
důležitých změnách a vývojích týkajících se služeb a jiné informace, které pro vás jako pro 
klienta mohou být důležité ve vztahu k uzavřenému kontraktu. 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme nebo můžeme zpracovávat běžné obchodní kontaktní údaje 
a vstupní údaje pro přístup do klientova online účtu. 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
1.3.1.b Komunikace s vámi.   

 K čemu slouží tento účel? 
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím různých prostředků (jako např. e-mail, telefon, 
přes naše webové stránky). V takovém případě využíváme vaše osobní údaje pro 
zodpovězení dotazů a požadavků. Také vás můžeme kontaktovat přímo, např. při 
každodenní správě a zpracovávání požadavků týkajících se klientského účtu.  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme nebo můžeme zpracovávat vaše jméno, obchodní kontaktní 
údaje, vaši historii korespondence s LeasePlanem týkající se daného požadavku nebo 
dotazu a veškeré další osobní údaje, které jste nám poskytli nebo které jsou nezbytné pro 
adekvátní vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu. 
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 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

1.3.1.c Dotazníky a další (marketingová) komunikace] 

 K čemu slouží tento účel? 
Vaše osobní údaje můžeme využívat pro zasílání dotazníků nebo jiné komunikace, např. 
pro účely informování o aktuálním dění, událostech, akcích, speciálních nabídkách, 
možnostech, aktuálních a budoucích produktech a službách poskytovaných LeasePlanem. 
Můžeme vám zasílat tyto dotazníky nebo komunikaci ve formě pravidelných e-mailů nebo 
formou e-mailu se žádostí na zpětnou vazbu týkající se našich služeb a jiných úkonech 
provedených na vašem vozidle. Kromě toho vám také můžeme čas od času zasílat 
informace o novinkách, brožury, magazíny apod. (zasílání poštou).  

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno a obchodní kontaktní údaje. 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.3.2 PROSTORY LEASEPLANU  

1.3.2.a Přístup do prostor LeasePlanu a jejich zabezpečení  

 K čemu slouží tento účel? 
Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, když nás navštívíte v našich prostorách, a to za 
účelem zajištění zabezpečení oprávněného přístupu do prostor LeasePlanu . 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme vaše jméno a vaše kontaktní údaje, jakož i jméno osoby 
v LeasePlanu, kterou hodláte navštívit. 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 
1.3.3 KLIENTSKÉ REPORTY  

1.3.3.a FleetReporting a International FleetReporting.   

 K čemu slouží tento účel? 
Klientům poskytujeme online reportingové nástroje “FleetReporting” a “International 
FleetReporting” Kontaktní osoby nebo jiné pověřené osoby klienta mohou sledovat tyto 
online nástroje pro získání přehledu o vozovém parku klienta nebo využít jiné funkce 
nástrojů FleetReporting, jako např. rychlé přehledy, analýza trendů, přehled nájezdů 
vozidel a plánované datum ukončení vozidle v leasingu. 
 

 Jaké osobní údaje zpracováváme pro tento účel? 
Pro tento účel zpracováváme kontaktní údaje a pracovní funkci, např. (International) Fleet 
Manager) nebo kontaktní osoba klienta, a dále také údaje pro přístup do online portálu (t j. 
uživatelské jméno a heslo).  
 

 S kým sdílíme vaše osobní údaje? 
 

2. S kým dále sdílíme vaše osobní údaje? 

Kromě toho, co jsme napsali u každého z uvedených účelů výše o případném sdílení osobních údajů, 
můžeme také využívat třetí strany jako poskytovatele služeb pro vykonání určitých procesů za LeasePlan, 
ať už se jedná o informační technologie a s tím spojenou infrastrukturu nebo zabezpečení systémů (včetně 
správy přístupů a identit uživatelů) nebo právní, finanční, účetní a další podobné typy služeb.  
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S ohledem na to, že tyto společnosti třetích stran mají přístup k osobním údajům z důvodu zajištění 
požadovaných služeb, podnikli jsme taková technická, organizační a smluvní opatření, abychom zajistili, že 
vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem uvedeným výše.  

Pouze v případech, kdy budeme vázání zákonnými předpisy, můžeme poskytnout vaše osobní údaje 
dohlížecím nebo vyšetřovacím organům, a to včetně daňových úřadů . 

3. Posíláme osobní údaje také do jiných zemí? 

Vzhledem k tomu, že naše organizace a naše služby mají globální charakter, může se stát, že vaše osobní 
informace budou zpracovávány nebo uchovávány v jiné zemi, než ve které bydlíte nebo ve které máte 
uzavřen kontrakt. LeasePlan se zavazuje, že v případě zpracování, uchovávání nebo přenosu dat do jiné 
země budou uplatněny adekvátní kroky k zajištění ochrany dat, a to včetně našich vlastních korporátních 
směrnic pro ochranu osobních údajů a také prostřednictvím smluvních ujednání uzavřených se třetími 
stranami.  

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k naplnění účelu stanoveného v tomto Prohlášení, 
pokud není příslušnou právní úpravou vyžadována delší doba uchování dat.   

5. Jak zabezpečujeme osobní údaje?  

K vašim osobním údajům se chováme jako k přísně důvěrným datům a LeasePlan podnikl řadu příslušných 
technických a organizačních bezpečnostních opatření proti ztrátě nebo neoprávněnému zpracování nebo 
přístupu k takovým informacím. Pro tyto účely využívá LeasePlan několik bezpečnostních technik, včetně 
využití zabezpečených serverů, kódování a firewall, stejně tak i fyzické zabezpečení lokalit, kde jsou osobní 
údaje uchovávány.  

Bohužel žádný přenos dat nebo systém uchovávání dat nemůže být zaručeně 100% bezpečný. Pokud máte 
důvod se obávat, že vaše interakce s LeasePlanem není dostatečně zabezpečená (např. pokud máte pocit, 
že zabezpečení nějakého účtu, který u nás máte, mohlo být nedostačující), prosím, okamžitě nás 
kontaktujte a informujte o vzniklém problému, a to využitím Kontaktních údajů poskytnutých v tomto 
Prohlášení. 

6. Mohou našich služeb využívat nezletilí?   

Naše služby jsou určeny právnickým osobám a fyzickým osobám od  18 let věku. 

7. Jak nakládat s aktualizací tohoto Prohlášení?   

LeasePlan si vyhrazuje právo změny tohoto Prohlášení kdykoliv podle svých potřeb. Jakékoliv změny 
tohoto Prohlášení nabydou účinnosti v okamžiku zveřejnění nového Prohlášení o službách. Vaše využívání 
služeb po zveřejnění těchto změnu bude považováno za přijetí podmínek nového Prohlášení. 

8. Jak můžete zpřístupnit, změnit nebo zrušit své osobní údaje?   

V případě, že chcete prohlížet, opravit, aktualizovat, skrýt nebo zrušit jakékoliv ze svých údajů 
poskytnutých a zpracovávaných LeasePlanem, můžete nás kontaktovat prostřednictvím:  privacy-
officer@leaseplan.cz 

Prosím, uveďte ve vašem požadavku co nejpřesněji, jakých osobních údajů se váš požadavek týká. Pro 
vaši ochranu provedeme váš požadavek týkající se osobních údajů pouze s  platností příslušné e-mailové 
adresy, kterou použijete pro komunikace s námi ohledně tohoto požadavku; dále můžeme požadovat 
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potvrzení vaší identity před vlastním provedením požadovaných kroků. Budeme se snažit provést vámi 
požadované změny v nejbližším možném časovém období a každopádně vždy v rámci zákonně 
stanoveného časového limitu. 

Prosím, vezměte na vědomí, že určité informace je nutné uchovat za účelem dokončení příslušné 
transakce, která započala před tím, než jste požádali o změnu nebo vymazání, stejně tak můžeme určité 
informace vyžadovat pro uložení. Kromě toho mohou existovat určité zbytkové údaje v našich databázích a 
jiných záznamech, které nebudeme moci odstranit.  

9. Máte nějaké dotazy? 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se tohoto Prohlášení, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím 
uvedené e-mailové adresy nebo telefonního čísla: privacy-officer@leaseplan.cz 

*** 
 


