
Příloha č.14. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  
                 

SSoouuhhllaass  ssee  zzpprraaccoovváánníímm  oossoobbnníícchh  úúddaajjůů  ddllee  zzáákkoonnaa  čč..  110011//22000000  SSbb..  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… 
 
Bytem:   ………………………………………………………………………… 
 
ASOCIACE VETERAN CAR CLUBŮ AČR (AVCC AČR) se sídlem Praha 1, Opletalova 
29, PSČ 110 00, je organizační jednotkou Autoklubu České republiky (AČR) a jedná svým 
jménem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
v platném znění, a Stanov AČR.  

Dle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky 355/2006 Sb.) 
lze historické vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky 
testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. 

 Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění 
Mezinárodní federací historických vozidel (FIVA). Národní autoritou je Federace klubů 
historických vozidel ČR, se sídlem Záběhlická 125/27, Praha 10, PSČ 106 00 (FKHV). 

AVCC AČR, jako člen FIVA, je oprávněna testovat na historickou původnost a dle Smlouvy 
o spolupráci mezi AČR – AVCC AČR a FKHV mohou organizační jednotky AČR sdružené v 
AVCC AČR ustanovovat klubové testovací komise, které jsou oprávněny testovat na 
historickou původnost a provádět pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných vozidel 
(klubová testovací komise AVCC AČR). 

Potvrzuji tímto, že výslovně souhlasím, aby AVCC AČR a/nebo příslušná klubová testovací 
komise AVCC AČR, jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů), evidoval, 
shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu vyplněním dokumentů 
stanovených příslušnými právními předpisy potřebných pro testování a registraci 
historických vozidel (zejména zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky 355/2006 Sb.) v tomto 
rozsahu dobrovolně postoupil.  

Tyto osobní údaje slouží pouze k účelu testování a registraci historických vozidel, a to pro 
dobu dle příslušných právních a navazujících předpisů. 
Dále beru na vědomí, že poskytnutí osobní údajů stanovených příslušnými právními 
předpisy je povinné. V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů nebudou splněny 
podmínky pro testování a registraci historických vozidel. 

Dále výslovně souhlasím s předáním mých osobních údajů zpracovateli osobních údajů FKHV, 
která je národní autoritou FIVA a garantuje systém testování historických vozidel v ČR. 
 
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován a poučen o všech skutečnostech dle zákona o 
ochraně osobních údajů. 
 
V …………………. dne  …………………. 
 
 
       ……………………………………….
                       podpis 


