
 

 jméno příjmení druhé příjmení místo narození datum narození

 

 adresa  město PSČ              stát narození národnost

 

 telefon jiný telefon e-mail web dosažené vzdělání

 

 rodinný stav

Plánujete podnikat se společníky: Pokud ano, je nutné, aby každý takový společník vyplnil tuto žádost samostatně.
 ne

 ano

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FRANŠÍZY /KONCEPT NA BŘEHU RHÔNY 

Základní informace o žadateli

Žádost musí být vyplněna všemi zájemci, kteří se budou majetkově podílet na účasti ve franšíze. Vyplňujte pouze bílá pole.

Zajímá mne tato lokalita pro provozování provozovny

Profesní zkušenosti (prípadne se zasláním žádosti priložte Vaše CV)

dále jen „žadatel“

adresa

město

země

preferovaná volba umístění

OSVČ / Zaměstnanec – název  společnosti

Popište Vaše pracovní povinnosti, odpovědnost, úspěchy, počet podřízených atp.

Uveďte obchodní název společnosti a dále ve zkrace zformulujte Vaši pracovní náplň a získané zkušenosti

Kurzy, dovednosti, koníčky atp.

IČO působím zde od roku pracovní zařazení

Současná pozice

Předchozí zaměstnání

alternativa 1 alternativa 2



Máte již nějaké zkušenosti s franšízou?

Ostatní

Celkový přehled investic

Provozujete či provozoval/-a jste franšízové podnikání? ne ano

Máte nějaké závazky, smluvní, majetkové, nebo jiné, které by byly v konfliktu s provozem franšízy?                                    ne                                 ano

Byl/-a jste někdy nebo jste vlastníkem či členem orgánu společnosti v konkurzu nebo v úpadku?                                       ne                                 ano

Byl/-a jste někdy jako fyzická osoba, vlastník nebo člen orgánu společnosti pravomocně                                    ne                                 ano
odsouzen za spáchání trestného činu?

Případě zvolení možnosti ano, uveďte o jakou franšízu se jedná či jednalo. Jak dlouho ji provozujete / jste ji provozoval/-a. Kde?

Pokud ano, prosím doplňte podrobnosti.

V případě zvolení možnosti ANO, prosím uveďte bližší podrobnosti.

V případě zvolení možnosti ANO, prosím uveďte bližší podrobnosti.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Souhlas“)

Žadatel tímto dává společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Poděbradská 88/55, PSČ 198 00, IČ: 430 01 343, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4258 (dále jen „Správce“) a dalším subjektům ve skupině Crocodille ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) výslovný písemný souhlas ke zpracování svých osobních údajů, zejména jména a příjmení, 
data a místa narození, bydliště, národnosti, telefonního čísla, e-mailové adresy, dosaženého vzdělání, rodinného stavu, profesních zkušeností, smluvních, majetko-
vých nebo jiných závazcích, údaji o odsouzení za trestný čin.

Žadatel ve smyslu ZOOÚ výslovně souhlasí s tím, aby Správce zpracovával, shromažďoval a uložil osobní údaje v rozsahu dle odst. 1.1 Souhlasu za účelem schva-
lovacího procesu vedoucího k získání franšízové jednotky (jednotek) a zhodnocení osobnosti Žadatele, jeho rodinných poměrů, dobré pověsti, schopnosti plnit 
závazky, možnosti úvěrového rámce a aktuálních závazků a aktiv Žadatele.

Zpracovatelem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ je Správce, jeho zaměstnanci a další osoby ve smluvním vztahu ke Správci.

Osobní údaje Žadatele jsou v rozsahu odst. 1.1 Souhlasu zpracovány manuálně zaměstnanci Správce a dalšími osobami ve smluvním vztahu ke Správci a automatizo-
vaně v elektronické formě prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu, který za tímto účelem zřídil a spravuje Správce Osobní údaje budou uchovávány 
po dobu trvání posuzování Žádosti o poskytnutí franšízy či po dobu trvání obchodní spolupráce mezi Správcem a Žadatelem. Následně budou osobní údaje Správ-
cem zlikvidovány.

Žadatel prohlašuje, že byl při poskytování tohoto Souhlasu informován Správcem o dobrovolnosti poskytování osobních údajů, o tom, že zpracování osobních údajů 
bude probíhat v písemné a elektronické podobě a o svých právech vyplývajících zejména z ustanovení § 11 a 21 ZOOÚ, zejména o svém právu požadovat po Správci 
informaci o zpracování svých osobních údajů. Žadatel dále prohlašuje, že si je vědom toho, že (a) Správce je povinen předat Žadateli požadované informace bez zby-
tečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace, (b) pokud zjistí nebo se bude domnívat, Správce provádí zpracování 
osobních údajů v rozporu se ZOOÚ a s ochranou soukromého a osobního života Žadatele, může Žadatel:
*požádat Správce o vysvětlení;
*požádat Správce o odstranění takto vzniklého stavu, zejména může Žadatel požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci svých osobních 

Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ........................................ dne ........................................

     ........................................
     vlastnoruční podpis

Jakou celkovou výši investice do zahájení provozu odhaduji:

stavební práce

vybavení

zboží

nájemné

Kolik prostředků investuji ze svého:

Kolik prostředků společník/společníci:

Kolik bude řešeno úvěrem:

rezerva

další

CELKEM
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