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Ochrana dat 
 
Jakmile se stanete naším klientem (například nám dáte do nabídky váš byt anebo si pořídíte 
některý z balíčků pro majitele nemovitostí), případně se přihlásíte k odběru našeho 
newsletteru, stáváme se podle GDPR správcem Vašich dat. To znamená, že musíme uchovat 
vaše data v bezpečí, zpracovávat je zákonným způsobem a informovat vás o tom, jak s nimi 
nakládáme. 
 
Foreigners Majitelům jakožto správce vašich osobních údajů 
Foreigners.cz s.r.o. se sídlem na ulici Milady Horákové 1597/13, 602 00 Brno, IČ 28824059, 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87893, zpracovává údaje v souladu s 
nařízením EU 2016/679 - Obecné Nařízení o ochraně údajů (GDPR). 
 
Jaký druh údajů zpracováváme? 
Základními údaji, které zpracováváme, jsou vaše jméno, příjmení a emailová adresa za 
účelem fakturace, včetně telefonního čísla, abychom vás mohli kontaktovat ohledně procesu 
poskytování služby. 
 
Většina našich služeb ovšem pro to, abychom je vůbec mohli poskytnout, vyžaduje více údajů. 
Když přes nás chcete pronajímat svoji nemovitost či nemovitosti, potřebujeme znát například 
vaše datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu a číslo účtu. 
 
K tomu, abychom vám mohli poskytnout žádanou službu, od vás nebudeme požadovat více 
údajů, než je potřeba. 
 
Jaký je právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů? 
Náš právní základ pro zpracování osobních údajů je poskytování služeb, neboli plnění 
smlouvy v souladu s článkem 6 (1)(b) zákona o GDPR. 
 
Pokud jste naším klientem, máme ze zákona nárok na to, abychom vám zaslali newsletter - 
tento způsob nakládání s osobními údaji je umožněn článkem 6 (1)(b) zákona o GDPR. Pokud 
od nás newsletter dostávat nechcete, můžete kdykoli jeho odběr zrušit. Nicméně věříme, že 
prostřednictvím našeho newsletteru můžete dostávat mnoho důležitých a zajímavých 
informací, které by vám určitě neměly uniknout :-) 
 
Jak dlouho uchováváme Vaše data? 
Pokud jste naším klientem, musíme vaše údaje uchovávat po dobu 10 let podle Zákona o dani 
z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.). 
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Údaje archivujeme i poté, kdyby se vyskytlo něco, co byste s námi ohledně námi dodané 
služby potřebovali dořešit. 
 
Kdo je zpracovatelem Vašich dat? 
Někdy mají přístup k vašim údajům i lidé nebo společnosti mimo Foreigners. Tyto osoby se 
pak dle GDPR stávají našimi zpracovateli údajů. 
 
Toto zpracování může být i něco tak banálního, jako je uchovávání dat v tabulce v Google 
Sheets (vzhledem k tomu je společnost Google LLC zpracovatelem vašich údajů). 
 
Zpracovateli vašich údajů jsou (v závislosti na druhu služby), jmenovitě lidé ve Foreigners a 
naše franšízy, místní obecní úřady, Google LLC, SmartEmailing.cz, Proficio Marketing s.r.o, 
Smartsupp.com, sro, miniTEL s.r.o., Seznam.cz, a.s., opravář, úklidová služba, poskytovatel 
IT služeb a poskytovatel připojení k internetu. 
 
Jaká jsou vaše práva? 

• Zeptat se nás na informace týkající se druhu osobních údajů, které o vás 
zpracováváme. 

• Požádat nás o vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů. 
• Požádat o přístup k vašim údajům a také nás požádat o jejich aktualizaci a/nebo 

opravu. 
• Požádat nás o odstranění vašich osobních údajů: odstraníme je, pokud to nebude v 

rozporu s ostatními platnými předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy. 
• Zeptat se nás na přenositelnost dat, pokud je zpracování prováděno automatizovaně 

a je založeno na souhlasu, či je-li to nezbytné pro plnění smlouvy. 
• Požádat nás o kopii vašich osobních údajů, které jsme u nás zpracovali. 
• Vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho 

oprávněného zájmu. 
• Kontaktovat nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že máte 

pochybnost, že nedodržujeme pravidla zpracování osobních údajů, a/nebo můžete 
požádat o soudní ochranu. 

 
Co kdybych chtěl/a dostávat newsletter, aniž bych se stal/a vaším klientem? 
Samozřejmě to jde! Můžete se zaregistrovat tady a dát nám souhlas se zpracováním vašich 
údajů. Poté vám zašleme e-mail, abychom se ujistili, že jste to opravdu vy. A teprve následně 
zpracujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat newsletter. 
 
Souhlas se zasíláním newsletteru je vydáván na 5 let. Tento souhlas se zpracováním vašich 
osobních údajů lze kdykoliv odvolat nebo se jednoduše můžete z newsletteru sami odhlásit. 



	

	
 

WWW.MAJITELUM.CZ 

Milady Horákové 1957/13 
602 00 Brno 

info@foreigners.cz 
+420 730 155 776 

	
	

	

Máte otázky? 
Kontaktujte nás! 

 
Anebo napište přímo Aleně Holubcové na alena@foreigners.cz, která je kontaktní osobou pro 
informace ohledně ochrany osobních údajů ve Foreigners. 
 
Alena ráda odpoví na vaše otázky ohledně vašich osobních dat ve Foreigners! 
 
	


