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Zásady zpracování osobních údajů 

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) byly aktualizovány naše zásady 

zpracování osobních údajů. V těchto zásadách najdete mimo jiné výčet Vašich práv ve vztahu 

k osobním údajům a dále informace o rozsahu, účelu, právním základu a době zpracování osobních 

údajů. Tyto upravené zásady můžete nalézt zde: http://www.fkhv.cz/zasady-zpracovani-osobnich-

udaju/ 

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a zpracováváme je podle platných 

právních předpisů. Budete-li mít jakékoliv dotazy či žádosti ohledně zpracování osobních údajů, 

neváhejte nás kontaktovat na emailu: sekretariat@fkhv.cz. 

Sběr osobních údajů od žadatelů o testování 

Není nutné vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů od žadatelů o provedení testování 

historického vozidla, neboť tyto údaje jsou zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena FKHV ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 

písm. e) Nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).  Udělování souhlasu se zpracováním osobních 

údajů je proto nadbytečné a není zapotřebí pro zákonnost zpracování. 

Zasílání Evidence otestovaných vozidel a Žádostí o testování historického 

vozidla 

Údaje jsou zasílány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřena FKHV ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení pro ochranu osobních 

údajů (GDPR). Testovací komise by měly učinit taková opatření, která jsou v jejich možnostech, aby 

osobní údaje zabezpečily.  

Doporučujeme proto komisím, aby vylepšily bezpečnost zasílaných údajů, např. o zaheslování 

zasílaných dokumentů, aby k nim nemohla získat přístup neoprávněná osoba. Jednoduše lze například 

zaheslovat větší množství souborů pomocí komprimovacích aplikací (WinRar, WinZip, 7zip apod.), 

případně je možné zaheslovat přímo jednotlivé dokumenty. 
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