


RAK CZ a.s., Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1, T: 224 810 045, E: info@rak.cz, www.rak.cz

PRODEJ
PRONÁJEM

DRAŽBY / E-AUKCE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
PROFI PŘEDSEDA SV

PORADENSTVÍ
OCEŇOVÁNÍ

DEVELOPMENT

PORADENSTVÍ

Vážení klienti,
někde jsem nedávno četl, že s GDPR 

je to jako s  Yettim. Nikdo ho nevi-

děl a všichni o něm mluví. Hodně se 

v současnosti mluví o GDPR, což je 

zkratka názvu evropské směrnice, 

která řeší ochranu osobních údajů. 

Nikomu z  nás není příjemné, když 

je neustále a  opakovaně otravován 

různými agenty nebo když se jeho 

osobní údaje vlivem nedbalosti 

toho, kdo je obhospodařuje, objeví 

v nepovolaných rukou.

Nikdo však dnes pořádně neví, jak 

mají vypadat souhlasy s  nakládáním 

s  Vašimi údaji, ale již existuje armá-

da školitelů, kteří vám však neporadí, 

pouze straší.

Nejen banky, úřady, e-shopy, ale 

i naše společnost RAK CZ a.s. zřejmě 

bude muset znovu požádat své ob-

sloužené klienty, kterých je několik 

tisíc, zda jim můžeme poslat vánoč-

ní přání, či náš bulletin Rakův svět 

nemovitostí. Toho, kdo nechce být 

obtěžován, jsme již z databází dávno 

vyřadili. Opakovaně žádat o souhlas 

už považujeme za naprosto nesmysl-

nou povinnost.

Vážení klienti, věříme, že toto nesmysl-

né administrativní opatření pochopíte 

a zachováte nám přízeň v podobě Va-

šeho souhlasu. Můžete tak učinit pro-

střednictvím kontaktního formuláře 

na webovém linku www.rak.cz/gdpr/

Za  projevení přízně můžete čerpat 

1 bez platnou konzultaci včetně pro-

deje nemovitosti bez odměny ze stra-

ny prodávajícího.

Do  nového roku 2018 přejeme Vám 

všem hlavně pohodu a pevné zdraví!

Ing. Jaroslav Novotný, 

místopředseda představenstva

Co je GDPR?
GDPR (General Data Protection Regu-

lation) je nařízení Evropské unie, které 

vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cí-

lem je zvýšit úroveň ochrany osobních 

údajů a posílit práva občanů Evropské 

unie v této oblasti.

Co nového GDPR přináší?
Nařízení GDPR představuje nejkomplex-

nější úpravu a regulaci práce s osobními 

údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kate-

gorií. Vedle tradičních údajů, které jsou 

obecně chápány jako osobní, sem patří 

i údaje technického rázu (IP adresa nebo 

cookies), a  jako kategorie údajů hodné 

zvláštního zřetele defi nuje osobní údaje 

vypovídající o  původu, politických ná-

zorech, náboženském či fi lozofi ckém vy-

znání, zdravotním stavu apod., genetické 

a  biometrické údaje, osobní údaje dětí 

apod.

GDPR obecně reguluje zacházení s  ja-

kýmikoliv informacemi vztahujícími se 

k  identifikované nebo identifikovatelné 

osobě. Stanovuje povinnosti pro správce 

i  zpracovatele údajů (včetně povinnosti 

hlásit jakékoliv incidenty v  oblasti prá-

ce s  osobními daty a  jejich ochrany), 

definuje podmínky, za  kterých mohou 

být takové údaje zpracovávány, stano-

vuje pro jejich zpracování řadu pravidel 

a dává subjektům těchto informací řadu 

práv – včetně práva „být zapomenut“. 

Zavádí také roli pověřence pro ochranu 

osobních údajů (DPO, Data Protection 

Officer).

Koho se GDPR týká?
GDPR platí celosvětově pro všechny 

subjekty, které zpracovávají osobní úda-

je občanů EU, a  zavádí celou řadu no-

vých práv a  povinností. Zpracovatelé 

a  správci osobních údajů musí zavést 

nové procesy a technologie, které budou 

v souladu s GDPR. Toto nařízení se do-

tkne všech oblastí podnikání: bankov-

nictví, pojišťovnictví retailového trhu 

a  internetových obchodů, výroby a  slu-

žeb, zdravotnictví nebo veřejné správy. 

Tedy všech subjektů a  oblastí činnosti, 

při kterých dochází ke zpracování osob-

ních údajů.

GDPR
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Garance původu a uváděného stavu ujetých kilometrů, 
pravidelné servisní prohlídky.

Více informací na www.rak.cz  
T: 602 261 057  |  E: safarova@rak.cz

Společná veřejná dražba 
dobrovolná techniky 
Horské služby ČR, o.p.s.

DRAŽBY / E-AUKCE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Den konání dražby: 14. 12. 2017 v 10:30 hod.
v sídle dražebníka RAK CZ a.s., 
Revoluční 11, 110 00 Praha 1, 5. patro

Předmět dražby:

2 x VW Transporter
7 x sněžný skútr
7 x čtyřkolka




