PŘEDSMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
SOUHLAS se zpracováním osobních údajů klienta a zástupce klienta a Údajů klienta pro potřeby společnosti
ESSOX s.r.o. (klient a zástupce klienta dále jen „klient“) VZOR DOKUMENTU Č. S010114

Společnost tímto informuje klienta, že v případě neposkytnutí spotřebitelského úvěru z důvodu
výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti klienta, je klient
oprávněn se o tomto výsledku informovat na bezplatné telefonní lince 800 555 130. Informace
je dostupná 14 dní od poslední žádosti klienta o poskytnutí spotřebitelského úvěru.
I.
Klient uděluje svým níže uvedeným podpisem souhlas, aby společnost před tím, než přijme návrh klienta
na uzavření smlouvy o ﬁnancování (smlouva), provedla scoring – tj. vyhodnocení vhodnosti uzavření
smlouvy zejm. z hlediska předpokládané schopnosti klienta plnit závazky. Klient zároveň prohlašuje, že si
je vědom skutečnosti, že bez pozitivního výsledku scoringu nelze důvodně očekávat přijetí návrhu smlouvy
společností, přičemž zamítavý výsledek scoringu, nerozhodno z jakého důvodu, je spravedlivým důvodem
k ukončení jednání o uzavření smlouvy, resp. k nepřijetí návrhu smlouvy společností.
Klient svým níže uvedeným podpisem dále bere výslovně na vědomí, že započetí jednání o uzavření smlouvy
mezi klientem a společností není žádným příslibem ﬁnancování ze strany společnosti.
II.
A) Klient svým níže uvedeným podpisem uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů („ZOOU“) budou společností ESSOX s.r.o. („společnost“)
zpracovávána jeho osobní data (zejm. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, sídlo, IČ.), které společnost
získala či získá v souvislosti se Žádostí („údaje“), za účelem využívání těchto údajů v rámci předmětu
podnikání společnosti. Klient níže uvedeným podpisem současně výslovně potvrzuje, že (i) byl řádně
informován o svém právu přístupu ke svým údajům, jakož i o všech dalších právech stanovených v §
21 ZOOU, zejm. pak o svém právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění
opatření k nápravě v případě zjištění porušení některých z povinností stanovených v ZOOU společností
apod., jakož i o svých nárocích vůči porušiteli (ii) poskytnutí údajů je dobrovolné. Tento souhlas je
klientem poskytován na dobu deseti let od data jeho poskytnutí. Souhlas má klient možnost odvolat
formou písemného, doporučeného dopisu, řádně doručeného společnosti. Pro případ odvolání souhlasu
klient souhlasí s tím, že budou jeho identiﬁkační údaje zařazeny do databáze klientů, kteří odvolali
souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že ze strany společnosti dojde k akceptaci Žádosti
a tedy k uzavření smlouvy, pozbývá souhlas pod bodem A) platnosti.
B) Klient tímto dále souhlasí s poskytnutím údajů, které jsou nutné k posouzení Žádosti klienta o poskytnutí
ﬁnanční služby třetí osobě, a to zejm. zaměstnavateli apod., za účelem ověření správnosti uvedených
údajů.
C) Klient níže uvedeným podpisem souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány Správcem,
rozumí se i vzájemně předávány mezi Správci nebo mezi Správci a jinými osobami uvedenými níže,
které se mohou podílet na zpracování jeho/jejích osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o klienta,
provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců o jeho bonitě a důvěryhodnosti
a analyzování těchto údajů. Současně klient níže uvedeným podpisem souhlasí, aby společnost
získávala informace o bonitě klienta, jeho platební morálce a důvěryhodnosti od ostatních Správců. Pro
účely tohoto souhlasu se následujícími pojmy rozumí:
Osobním údajem/osobním údajem – klientovo jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo,
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kontaktní spojení, údaje charakterizující klientovu bonitu a důvěryhodnost, nikoli jeho citlivé osobní údaje
dle z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Správcem – SG, Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Banka, Členové FSKB a Osoby ovládané SG.
SG –Société Générale SA, B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie.
Bankou – Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360 (KB).
Osobou ovládanou SG – subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou
účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho
základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky, např. nebo Société Générale Consumer
Finance, se sídlem 7 -59 Avenue de Chatou - 92500 Rueil Malmaison, Francie. Pokud je takovým
subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB.
Členem FSKB – Komerční pojišťovna, a.s., IČ: 63998017; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
IČ: 60192852; Penzijní fond Komerční banky a.s., IČ: 61860018; ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, a další
subjekty, v nichž Banka má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich
základním kapitálu.
Marketingovou činností – soubor činností, jejichž účelem je informování klientů o produktech a službách
Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných
údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.
Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho/její Osobní údaje za účelem a v rozsahu shora
uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního smluvního nebo
jiného právního vztahu mezi klientem a kterýmkoli ze Správců.
Klient dále souhlasí s předáváním jeho/jejích Osobních údajů do třetích zemí, včetně zemí mimo
Evropskou unii. Klient zejména bere na vědomí, že nástroje ke zpracování a výpočetní technika užité
ke správě smluvního vztahu mezi klientem a Správcem může být umístěna u zpracovatele se sídlem
v členském státě Evropské unie. Klient dále bere na vědomí, že některé služby údržby IT mohou být
prováděny na dálku poskytovatelem služeb Správce se sídlem i mimo členské státy Evropské unie.
V takovém případě Správce zaručuje, že Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s předpisy
o ochraně osobních údajů podle práva České republiky.
Klient si je vědom toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu s platnými
zákony č. 21/1992 Sb., č. 513/1991 Sb., č. 480/2004 Sb. a č. 101/2000 Sb., je dobrovolný a je oprávněn
jej kdykoliv odvolat ve vztahu k jakémukoli Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči
společnosti.
Poučení
Osobní údaje o klientovi Správce zpracovává v rozsahu, v jakém je klient poskytl v souvislosti se žádostí
o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem
uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými
právními předpisy jinak. Takto shromážděné osobní údaje Správce zpracovává za následujícími účely: (i)
účely obsažené v rámci souhlasu klienta, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana
životně důležitých zájmů klienta, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv Správce,
příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu
nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy klienta za účelem nabízení obchodu a služeb
v souladu s právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví
jinak. Pokud klient písemně požádá Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí
informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů,
o příjemcích osobních údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Správce o opravu osobních
údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud
klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat
po Správci vysvětlení, případně je oprávněn požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav.
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Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má klient právo obrátit se v případě porušení
povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.
D) Klient dále souhlasí s tím, že společnost je i po uplynutí některé z předcházejících lhůt oprávněna
zpracovávat údaje klienta za účelem nabízení obchodu a služeb a předkládat mu nabídky na jejich
objednání, zprostředkování či pořízení, a to na všechny dostupné komunikační adresy klienta s tím, že
dle ust. § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) je oprávněna k údajům uvedeným
v tomto ust. zákona přiřazovat i další údaje klienta, zpracovávané v souladu s tímto souhlasem (zejm.
datum či rok narození apod.). Klient rovněž souhlasí, aby mu společnost zasílala informace týkající se
jeho vztahu se správci, včetně upomínek, informací a výpisů z klientského účtu. I tento souhlas má
klient možnost odvolat formou písemného, doporučeného dopisu, řádně doručeného společnosti. Pro
případ odvolání souhlasu klient souhlasí s tím, že budou jeho identiﬁkační údaje zařazeny do databáze
klientů, kteří odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů.
E) V neposlední řadě tímto klient dává společnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, svůj výslovný souhlas s tím, aby využívala:
–
podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu,
–
elektronické prostředky
za účelem šíření, i klientem nevyžádaných, obchodních sdělení. V případě šíření obchodních sdělení
prostřednictvím elektronické pošty má klient možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím, a to
i při zaslání každé jednotlivé zprávy; zpráva obsahující obchodní sdělení bude zpravidla označena
hvězdičkou (v případě sms zprávy apod.) a/nebo označením, že se jedná o obchodní sdělení. Odmítnutí
souhlasu musí být učiněno tak, aby bylo nepochybné, že jej činí výhradně klient. Pro případ využívání
elektronických prostředků klient uděluje společnosti svůj souhlas po dobu od udělení tohoto souhlasu
do uplynutí 6 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se
společností.
Odvolání tohoto souhlasu je možné pouze písemnou formou (nejlépe prostřednictvím doporučeného
dopisu zaslaného vždy na adresu sídla společnosti). Klient dále potvrzuje, že tento souhlas je dobrovolný
a výslovně souhlasí, že tento souhlas neodvolá v době trvání tohoto smluvního vztahu a v době dalších 6
let od jeho zániku. Po uplynutí uvedených lhůt je klient oprávněn souhlas kdykoliv odvolat.
F) Klient souhlasí se shromaždováním jeho osobních údajů a citlivých údajů (zejm. jméno, příjmení, bydliště,
rodné číslo, platební morálka, příp. obchodní ﬁrma, sídlo, IČ) („údaje“) poskytnutých společnosti
v souvislosti se Žádostí, Smlouvou a/nebo ÚR smlouvou a s jejich zpracováním a uchováním, a to
v informačních systémech:
- Global Payments Europe, s.r.o., IČ: 270 88 936, se sídlem Praha 10 Strašnice, V Olšinách 80/626
- pojišťovny uvedené v OP, příp. pojišťovny, pro kterou společnost zprostředkovala či jinak zajistila
uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a přísl. pojišťovnou a nebo klienta či zboží společnost
pojistila na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi společností a přísl. pojišťovnou,
(„správci“), a to za účelem posouzení bonity klienta a nabídky nových produktů a služeb; v případě
pojišťovny pak dále za účelem sjednávání/poskytování příslušného pojištění dle příslušené pojistné
smlouvy vč. pojistných podmínek. Klient souhlasí, že správci jsou oprávněni zpracovávat údaje jak
po celou dobu platnosti Smlouvy a/nebo ÚR smlouvy, tak do doby konečného vypořádání veškerých
vztahů vyplývajících a souvisejících se Smlouvou a/nebo ÚR smlouvou, resp. do uplynutí příslušných
promlčecích lhůt (podle toho, která z těchto okolností nastane později).
G) V případě, že klient poskytne společnosti v souvislosti se Žádosti příp. kdykoli v průběhu trvání smluvního
vztahu kopii svého občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní
pojišťovny atp., uděluje tímto výslovně společnosti souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto
kopií a údajů nacházejících se na nich (vč. fotograﬁe), a to po dobu a v rozsahu uvedeném v souhlase
pod písm. D).
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III.
A) Klient, který je fyzickou osobou, příp. fyzickou osobou podnikatelem souhlasí svým níže uvedeným
podpisem s tím, aby za níže uvedeným účelem:
1. Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném
v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též jeho rodné číslo a IČ, pokud
jde o fyzickou osobu podnikatele;
2. Společnost jeho osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému
sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního
registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“)
a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání
v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby – podnikatele Registru IČ. Sdružení
SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor jeho osobních údajů od všech členských společností,
případně též společně s dalšími jeho veřejně dostupnými osobními údaji (např. osobní údaje klienta
obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru jeho osobních údajů provádělo
statistická vyhodnocení jeho bonity a důvěryhodnosti;
4. Sdružení SOLUS jeho osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických
vyhodnoceních jeho bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným
uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby –
podnikatele Registru IČ, tedy i společnosti, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý
z těchto registrů v Poučení;
5. Společnost získávala informace o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru,
Registru FO a v případě fyzické osoby – podnikatele Registru IČ;
6. Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny
jeho osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími jeho osobními údaji, jež oprávněně
zpracovávají;
B) Klient, který je právnickou osobou souhlasí svým níže uvedeným podpisem s tím, aby za níže
uvedeným účelem:
1. Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala údaje klienta, a to v rozsahu uvedeném v Poučení
o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též jeho IČ;
2. Společnost údaje klienta dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení
právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru
sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) k dalšímu
shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru IČ. Sdružení SOLUS
je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor údajů klienta od všech členských společností, případně též
společně s dalšími jeho veřejně dostupnými osobními údaji (např. osobní a jiné údaje klienta obsažené
v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru údajů klienta provádělo statistická
vyhodnocení jeho bonity a důvěryhodnosti;
4. Sdružení SOLUS údaje klienta (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních
jeho bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům
sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru IČ, tedy i společnosti, a to vždy v rozsahu a za podmínek
uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;
5. Společnost získávala informace o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru
a Registru IČ;
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6. Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny údaje klienta,
tyto používali, a to případně spolu s dalšími údaji klienta, jež oprávněně zpracovávají;
C) Účelem zpracování osobních údajů a údajů klienta je:
- splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ
o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
- posuzování jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního
registru, Registru FO a Registru IČ, a to i opakovaně;
- ochrana práv společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.
D) Doba trvání souhlasu
Tento souhlas klient uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi klientem (nebo
žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce) a společností bude uzavřena
Smlouva a/nebo ÚR smlouva, uděluje klient tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let
od splnění veškerých jeho závazků vůči společnosti.
E) Prohlášení
Před udělením tohoto souhlasu (níže uvedeným podpisem) klient měl možnost detailně se seznámit
s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační
soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) deﬁnice dalších jeho osobních údajů nebo
údajů o klientovi, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru
FO a Registru IČ, (iv) identiﬁkace subjektů či osob, které mohou mít přístup k jeho osobním údajům anebo
údajům o klientovi při jejich zpracování a v případě klienta fyzické osoby anebo fyzické osoby podnikatele
(v) poučení o jeho právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§
21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci pozitivního registru
SOLUS.
Klient byl informován, že aktuální znění Poučení může kdykoli získat na www.essox.cz, na informační lince
sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

IV.
V souvislosti se Žádostí o uzavření smlouvy mezi klientem a společností (dále jen „Smlouva“) klient svým
níže uvedeným podpisem souhlasí s tím, aby společnost za níže uvedeným účelem shromažďovala,
zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje, včetně jeho rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to
způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských
informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“).
Účelem zpracování osobních údajů klienta na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru informací
v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o jeho bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI
o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování jeho bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného
informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“)
o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování jeho
bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah
a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného
informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Tento souhlas klient uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi klientem a společností
byla nebo bude uzavřena Smlouva a nebo ÚR Smlouva, uděluje klient tímto tento souhlas na dobu jejího/
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jejich trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých jeho ﬁnančních závazků z uzavřené Smlouvy
a/nebo ÚR smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp.
od zániku Smlouvy a/nebo ÚR smlouvy, pokud ﬁnanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před udělením tohoto souhlasu (níže uvedeným podpisem) se klient seznámil s Informačním Memorandem,
které obsahuje i poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci NRKI i pro
účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce
jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu byl rovněž klient informován, že aktuální znění Informačního
Memoranda může kdykoli získat na www.essox.cz, www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz.
V.
a) Klient tímto současně dává prodejci souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu (i) jméno, příjmení
a bydliště a dále jeho (ii) kontaktní údaje, tzn. telefon, e-mail, které prodejce získá v souvislosti se
Žádostí zpracovával za účelem nabídky obchodu a služeb, s výjimkou nabídky, která by mohla být /byla
konkurenční k produktům a nabídkám poskytovaným a nabízeným společností svým/jejím klientům/
partnerům.
b) Klient tímto současně dává souhlas pojišťovně, aby jeho osobní údaje v rozsahu (i) jméno, příjmení
a bydliště a dále jeho (ii) kontaktní údaje, tzn. telefon, e-mail, které společnost získá v souvislosti se
Žádostí/Smlouvou zpracovávala za účelem nabídky obchodu a služeb, s výjimkou nabídky, která by
mohla být/byla konkurenční k produktům a nabídkám poskytovaným a nabízeným společností svým/
jejím klientům/partnerům. Za pojišťovnu se pro účely tohoto souhlasu považuje subjekt, který je držitelem
platného povolení pro výkon pojišťovací činnosti v České republice a současně, který je se společností
ve smluvním vztahu za účelem nabízení/poskytování pojištění klientům společnosti.
c)

V souvislosti se souhlasem dle písm. a) a b) výše dává klient svůj výslovný souhlas s tím, aby uvedené
subjekty využívaly:
- podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu,
- elektronické prostředky
za účelem šíření, i klientem nevyžádaných, obchodních sdělení. V případě šíření obchodních sdělení
prostřednictvím elektronické pošty má klient možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím, a to
i při zaslání každé jednotlivé zprávy; zpráva obsahující obchodní sdělení bude zpravidla označena
hvězdičkou (v případě sms zprávy apod.) a/nebo označením, že se jedná o obchodní sdělení. Odmítnutí
souhlasu musí být učiněno tak, aby bylo nepochybné, že jej činí výhradně klient. Pro případ využívání
elektronických prostředků klient uděluje svůj souhlas po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí
4 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se společností.
Odvolání tohoto souhlasu je možné pouze písemnou formou (nejlépe prostřednictvím doporučeného
dopisu zaslaného vždy na adresu sídla společnosti). Klient dále potvrzuje, že tento souhlas je dobrovolný.

d) Poučení
Osobní údaje o klientovi výše uvedené subjekty zpracovávají v rozsahu, v jakém je klient poskytl
v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud
právní předpis nestanoví jinak. Pokud klient písemně požádá společnost, má právo v souladu s platnou
právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze
zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Klient je dále oprávněn požádat společnost
o opravu osobních údajů, zjistí-li, že společností zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti.
Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost nebo kterýkoli z výše uvedených subjektů provádí
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo
v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení, případně je oprávněn požadovat,
odstranění takto vzniklého závadného stavu. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce
má klient právo obrátit se v případě porušení povinností společností nebo kterýmkoli z výše uvedených
subjektů na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.
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VI.
Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů, není-li již výše výslovně uvedeno jinak:
Klient svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že:
- si je vědom toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělený zejména v souladu s platnými
zákony č. 21/1992 Sb., č. 513/1991 Sb., č. 480/2004 Sb. a č. 101/2000 Sb. zákon na ochranu osobních
údajů („ZOOU“)
- byl poučen o rozsahu a způsobu zpracování, o právu k přístupu ke svým osobním údajům apod.
ve smyslu § 11 a § 12 ZOOU;
- poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasů je dobrovolné.
Zjistí-li klient, že společnost nebo správci nebo SOLUS atd. porušili některou z povinností stanovenou jim
ZOOU, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
Klient současně potvrzuje, že byl společností poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOOU.
Jestliže poruší uložené povinnosti osoba, která vykonává pro společnost, správce, SOLUS atd. či jejich
zpracovatele činnosti na základě smlouvy, má klient právo požadovat sjednání nápravy dle ZOOU. Pro
případ odvolání souhlasu klient souhlasí s tím, že budou jeho identiﬁkační údaje zařazeny do databáze
klientů, kteří odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů.
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