
  Provozovna PD Rychtářka Subscription store: 
 IČP: 1003940081 PMDP Customer Service Centre 
 Truhlářská ul. 5, 301 00 Plzeň Denisovo nábřeží 12, Pilsen 

 

Subscription Order to the Rychtářka multi-storey car park 
 

Name & Surename:  .................................................................................................................................  
 
Firm/Company:  ........................................................ Date of birth/Ident. No:..........................................  
 
Invoice (billing) data:  ...............................................................................................................................  
 
Type and model of car:  ............................................................................................................................  
 
State registration sign:  ............................................................................................................................  
 
Phone: ................................................................  E-mail: .........................................................................  
 
Subscription choice: 

Daily/month        1 900,- CZK  Daily/year                      20 900,- CZK       
Nightly/month.      600,- CZK  Nightly/year                    6 600,- CZK 
Reservation 24 h/month 2 500 CZK  Reservation 24 h/year 27 500,- CZK 
 

Valid from ……………………… to ……………………….    Subscription number: …………………………… 

Subscriber has learned the Terms of Running of the Rychtářka and agrees with it. 

NOTICE:  The loss of parking card means a penalty fee 300 CZK. All prices include a VAT (Czech DPH). The 
following is an instruction on the processing of personal data according to the GDPR in the official language: 

Zpracování této žádosti, jakož i veškerých osobních údajů v ní uvedených, je nezbytné pro uzavření a následné plnění smlouvy o koupi 
parkovacího oprávnění, tedy je zákonné ve smyslu článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„Nařízení“): 

1. Žadatel, je-li fyzickou osobou, resp. osobou zmocněnou k vyřízení této žádosti, bere na vědomí, že spol.  
PMDP, a. s., jakožto zpracovatel osobních údajů, zpracovává osobní údaje žadatele v rozsahu a k účelům níže uvedeným. Osobní 
údaje se zpracovávají v rozsahu jména, příjmení, data narození, IČ, adresy bydliště, sídla či provozovny, telefonu, emailu a RZ vozidla 
uvedených v této žádosti či v přílohách k této žádosti. Je-li žadatelem právnická osoba, potom budou zpracovávány osobní údaje 
osoby zastupující tuto právnickou osobu. 

2. Žadatel bere na vědomí, že spol. PMDP, a. s. jeho osobní údaje zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 
nezbytně nutnou pro plnění právních povinností a trvání oprávněného zájmu zpracovatele/správce a osobní údaje archivuje dle 
zákonných lhůt. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením a související platnou legislativou. Osobní údaje jsou 
zpracovávány zákonně, korektně a transparentně. Při zpracování osobních údajů je dbáno na řádné technické a organizační 
opatření pro ochranu těchto osobních údajů. Ke zpracování dochází manuálně či automatizovaným způsobem, a to za účelem 
projednání této žádosti a k zjištění plnění práv a povinností vyplývajících z předmětu této žádosti a příslušného smluvního vztahu.  

3. Žadatel dále svým podpisem stvrzuje, že byl informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech (zejména o právu na 
přístup, o právu na opravu, o právu na výmaz, o právu na omezení zpracování, o právu na přenositelnost údajů a o právu na podání 
stížnosti dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

4. Žadatel bere na vědomí, že správcem jeho osobních údajů je statutární město Plzeň, pro které je spol. PMDP, a. s. smluvním 
zpracovatelem osobních údajů a kterému jsou osobní údaje žadatelů předávány. V případě dotazů ohledně zpracování osobních 
údajů se žadatel může obrátit na kontaktní adresu: Ing. Martin Chval, PMDP, a. s., Denisovo nábřeží 12, Plzeň, PSČ: 301 00, e-mail: 
poverenec@pmdp.cz. 

 
 
 
 
Pilsen, date …………………………                             Subscriber …………………………………………. 
                                                                                                                   Signature (stamp) 
 

https://en.pmdp.cz/sales-outlets/doc/pmdp-customer-service-centre-denisovo-nabrezi-12-3464/salesoutlet.htm

