
Městská policie Trutnov 
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
 
email: mpolicie@trutnov.cz, tel.: 499 813 064 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

(dále jen Souhlas) 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro identifikaci a registraci majitele předmětu (jízdního kola, 
invalidního vozíku nebo jiného předmětu, který je určen k registraci) pro účely forenzního značení 
syntetickou DNA. 
 
Vysvětlení pojmů: 
Správce - je Registr identifikačního značení – REFIZ v aplikaci Bike Gard. Zápis do registru provádí 
pověřená osoba Městské policie Trutnov. 
Klient-  pro účely tohoto Souhlasu jakákoli osoba, která žádá o registraci svého kola či jiného 
majetku, který lze zapsat do registru identifikačního značení. 
Osobní údaje -  jsou identifikační  osobní údaje klienta, zejména jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, rodné číslo, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou nebo elektronickou 
komunikaci. Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účel Souhlasu: 
Osobní údaje jsou vedeny a zpracovány výhradně za účelem registrace nezbytně nutné pro potřeby 
evidence předmětu, který chce klient sám dobrovolně označit syntetickou DNA a zaregistrovat 
v evidenci REFIZ za účelem následné možné identifikace předmětu. Je tedy nutný pro základní 
přihlášení, zpracování a vedení registrovaného předmětu v evidenci REFIZ a pro případné zjištění 
majitele registrovaného předmětu. Evidované osobní údaje nebudou požity k žádným jiným účelům. 
 
Tento Souhlas se zpracováním údajů je v souladu s platnými předpisy, především se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením 
EU 2016/ 679 GDPR ve znění pozdějších předpisů.  
 
V případě jakékoliv změny svých osobních údajů nebo majitele předmětu je klient povinen tyto 
změny nahlásit nejdéle do 10 dnů zapisovateli do správy registru, tj. pověřené osobě na Městské 
policii Trutnov a doložit změny předepsanými doklady. 
Souhlas je dobrovolný, je veden na dobu nezbytně nutnou pro evidenci v registru REFIZ a klient je 
oprávněn jej kdykoli odvolat. Odvolání Souhlasu musí být učiněno písemně a je důvodem pro 
vyřazení předmětu z evidence REFIZ. 
 
Podmínky Souhlasu jsou mi, jako klientovi, zřejmé, jasné a srozumitelné.  
Svůj Souhlas uděluji zcela svobodně a dobrovolně podle shora uvedených podmínek. 
 
Jméno a příjmení (čitelně hůlkovým písmem):…………………………………………. 
 
 
Datum:……………………..                Vlastnoruční podpis:…………………………….. 
                                                                                 




