
 
 

Akreditované středisko bezpečné jízdy POLYGON Brno 
Provozovatel: Automotodrom Brno, a.s., Masarykův okruh 201, 664 81  Ostrovačice 

 

Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů 
za účelem odečtení bodu v  registru řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu  

Žádám o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů a objednávám školení 

Termín:     

Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny/ podskupiny:  
(Vypište všechny skupiny dle ŘP) 

 

Řidičský průkaz číslo:   Platnost řidičského průkazu:  

Výpis z bodového hodnocení osoby vydané dne:  

Obecní úřad/CzechPoint:  

 

Údaje o žadateli – objednateli: 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  

Trvalé bydliště:  

Telefon, email:  

Vozidlo, se kterým se zúčastníte: 
(typ vozu a SPZ) 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se závaznými podmínkami účasti školení bezpečné jízdy, provozním 

řádem a obchodními podmínkami Polygonu Brno zveřejněnými na webové stránce 

www.polygonbrno.cz, souhlasím s nimi a nemám k nim žádných připomínek. 

 

V Brně dne ……………………    Podpis žadatele…………………………………………. 

 
Evidenční číslo ……………………………… 
(vyplní Provozovatel) 

Organizační podmínky 

Vyplněním, podpisem a odesláním této žádosti na adresu provozovatele Automotodromu Brno, a.s. se závazně 

objednáváte na školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do 

bodového hodnocení. Provozovatel Automotodrom Brno, a.s. si vyhrazuje právo na změnu termínu 

z organizačních nebo provozních důvodů. O všech případných změnách budete informováni na Vámi zadanou 

emailovou adresu. Závaznou, zcela vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost odešlete, případně osobně 

doručte spolu s originálem výpisu bodového hodnocení osoby ne starší 3 dnů na adresu Provozovatele. 

Platební podmínky 

Platba musí být provedena nejpozději do 5-ti pracovních dnů od registrace resp. od objednání konkrétního 

termínu školení na www.polygonbrno.cz. 

Způsob platby převodem na účet č. 1217620002/2250 vedený u Banky CREDITAS a.s., IBAN: CZ70 2250 0000 

0012 1762 0002, SWIFT (BIC): CTASCZ22,  VS: číslo objednávky.  

Potvrzení přijetí žádosti obdržíte e-mailem současně s dalšími pokyny. 
 

Nedílnou součástí této Žádosti je Souhlas se zpracováním osobních údajů objednatele. 

http://www.polygonbrno.cz/


 
 

Akreditované středisko bezpečné jízdy POLYGON Brno 
Provozovatel: Automotodrom Brno, a.s., Masarykův okruh 201, 664 81  Ostrovačice 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů objednatele 
 

Jméno a příjmení objednatele (objednatele školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů): 
 
 

 

Subjekt údajů (objednatel školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů) prohlašuje, že 

souhlasí s poskytnutím osobních údajů správci a zpracovateli, obsažených v „Žádosti o přijetí na školení bezpečné 

jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu“, splňujícím ustanovení 

§4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů (objednatel školení bezpečné jízdy 

za účelem odečtení bodů v registru řidičů) dále prohlašuje, že byl seznámen, v jakém rozsahu jsou údaje 

poskytovány, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo je poskytuje. Subjekt údajů (objednatel školení 

bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů) dále také prohlašuje, že byl seznámen se svými právy 

vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za 

účelem: 1) školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do 

bodového hodnocení. Tedy za účelem školení řidičů v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č 247/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají 

zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazeného do bodového hodnocení ve znění zák. č. 478/2001 Sb., 

2) jednání o smluvním vztahu, 3) evidence, dokumentace a statistická činnost vedené na základě zákona, 4) 

možné zpracování Vašich osobních údajů třetími osobami v souhlasu s příslušnými právními předpisy České 

republiky, a to vše na dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 ti let od ukončení jakéhokoliv časově 

posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi klientem a správcem či zpracovatelem.  

Subjekt údajů (objednatel školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů) prohlašuje, že podává 

výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, obsažených v „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za 

účelem odečtení bodů v registru řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu“, splňujících ustanovení §4 odst. 

b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zpracovatelem, správcem 

(„Dodavatelem školení bezpečné jízdy“) a klientem („Objednatelem školení bezpečné jízdy“).  

 

 

 

 

V Brně dne ……………………    Podpis žadatele…………………………………………. 
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