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POPIS ČINNOSTI  KOMISAŘE 

Funkce:  např.: "předseda/člen KTK/KLTK" 

Číslo KLTK: např.: "01-01" 

Kraj:       

Jméno a příjmení:       

 

Datum narození:       

Telefon:       

E-mail:       

Adresa:       

 

Zastupuje koho: název KLTK Město:       

PSČ:       

Minimální požadované kvalifikační a jiné 

předpoklady pro činnost technického komisaře 

Skutečné kvalifikační a jiné předpoklady pro činnost 

technického komisaře 

Pozice: KLTK KTK       

Vzdělání: SO SO technického 

směru 
      

Praxe: Min. 6 let v renovaci 

historických vozidel 

Min. 6 let praxe 

v autoopravárenství 

nebo 10 let praxe 

v renovaci 

historických vozidel 

      

Jiné požadavky: Min. zrenovované jedno vozidlo:       

Znalost historie minimálně jedné značky:       

Specialista značky:       

Čistý trestní rejstřík:       

Počet testování pod dozorem / samostatně:       

Odpovědnost: Za správnost testování pro vystavení PHV. 

Podepisování PHV. 

Odpovídá za evidenci provedených testování. 

Je držitelem razítka KTK č.        nebo KLTK č.       

Odpovědnost, pravomoc a souhlas se zpracováním osobních údajů: 

1. Při testování se řídí Technických kodexem FIVA a obecně závaznými právními předpisy (zákony, vyhlášky, atd.) a Příručkou pro testování 

historických a silničních vozidel – vše v platném znění. 

2. Souhlasím, aby Federace klubů historických vozidel ČR z. s., jako správce osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů a obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu vyplněním tohoto formuláře dobrovolně poskytl, 

dle podmínek uvedených na straně 2 tohoto formuláře. Nehodící se škrtněte:  

  ANO  NE 

3. Svým podpisem komisař čestně prohlašuje svou trestní bezúhonnost. 

 

S uvedenými údaji a povinnostmi souhlasím. Souhlasím s následky, jestliže poruším stanovené povinnosti. 

 

 Datum:       Podpis:  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že Federace klubů historických vozidel ČR z. s., IČ: 677 99 507, se sídlem 

Nad Okrouhlíkem 2294/11, 180 00 Praha 8, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9052 (dále 

jen správce) bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti s vyplněním formuláře „Popis činnosti“, 

tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail, pozice, vzdělání, praxe a údaje z výpisu z rejstříku trestů. 

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem výkonu jeho činnosti, tj. zejména testování historických vozidel, pořádání sportovních, 

vzdělávacích, společenských a kulturních akcí, výstav historických vozidel, setkání majitelů historických vozidel a další činnosti v oblasti 

historických vozidel. 

Jaký je právní základ zpracování? 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro výkon testování historických vozidel i splnění 

úkolu při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (testování historických vozidel dle zák. č. 56/2001 Sb.). 

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat? 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání vztahu mezi Vámi a správcem a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento 

souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 

stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. 

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání 

emailové zprávy na adresu: sekretariat@fkhv.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl 

dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního 

základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, splnění úkolu ve veřejném zájmu či 

z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům? 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby  zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž 

zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. 

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce? 

Správce můžete kontaktovat na emailu: sekretariat@fkhv.cz či písemně na adrese sídla správce (Nad Okrouhlíkem 2294/11, 180 00 Praha 8). 

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:  

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;  

b) právo osobní údaje opravit či doplnit; 

c) právo požadovat omezení zpracování; 

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; 

e) právo požadovat přenesení údajů; 

f) právo na přístup k osobním údajům; 

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a  

i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu? 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, 

nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebudete moci vykonávat činnost technického komisaře. Je 

však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv. 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny? 

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela 

zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat 

přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti 

nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností 

opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s 

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 


