PODROBNÉ PODMÍNKY SOUHLASU
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O.
Č. SSML100716
Podpisem Souhlasu se zpracováním osobních údajů pod Smlouvou udělujete tam uvedené souhlasy se
zpracováním osobních údajů, jejichž podrobné podmínky jsou uvedeny níže.

1. Souhlas se zpracováním v rámci FSKB
Definice. Pro účely souhlasu uvedeného v rámci tohoto článku 1 se následujícími pojmy rozumí:
Osobním údajem/osobním údajem – identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné
číslo, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou nebo elektronickou komunikaci, obchodní a organizační
vazby na podnikatele, údaje charakterizující vaši bonitu a důvěryhodnost, včetně příslušných podkladů pro jejich
vyhodnocení, například vaše účetní výkazy, údaje vystihující vaši obchodní a marketingovou charakteristiku, vámi
poskytnuté údaje, údaje o užívání služeb a produktů Správců, údaje o přístupu a používání internetových stránek (vč.
vámi zadaných informací, místa a času užití), o platebních i jiných finančních operacích a další finanční ukazatele
a výkazy. Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle ZOOÚ.
Správcem – my, tj. ESSOX s.r.o., SG, Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČ: 60196769, 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. 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; 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 vedoucích k 1) poznání vaší situace, životního stylu a potřeb, prostřednictvím
zjišťování a vyhodnocování jeho představ, možností, specifických potřeb a událostí; 2) informování klientů, včetně vás,
o produktech a službách Správce a vybraných obchodních partnerů, 3) předkládání cílené nabídky k jejich objednání,
zprostředkování či pořízení; 4) a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických
prostředků; zpráva obsahující obchodní sdělení bude zpravidla označena hvězdičkou (v případě sms zprávy apod.) a/
nebo jiným označením, že se jedná o obchodní sdělení (například OS).
ZOOÚ – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Souhlas se zpracováním údajů a jejich předáváním. Souhlasíte s tím, že vaše Osobní údaje, pokud jste fyzická
osoba, nebo údaje o vás, pokud jste právnická osoba (včetně údajů charakterizujících vaši bonitu a důvěryhodnost a
příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například vaše účetní výkazy) budou spolu s dalšími informacemi
získanými od Správců v rámci jejich činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové
aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran zpracovávány Správcem, rozumí se i vzájemně
předávány mezi Správci nebo mezi Správci, za účelem zkvalitnění péče o vaši osobu, provádění Marketingových
činností, informování ostatních Správců o vaší bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. Souhlasíte s tím,
aby Správce zpracovával výše uvedené 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 vámi a kterýmkoli ze
Správců. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený zejména v souladu se zákony č. 21/1992 Sb., č.
89/2012 Sb., č. 480/2004 Sb., a jste-li fyzickou osobou i v souladu se ZOOÚ je dobrovolný a máte právo jej kdykoli
odvolat ve vztahu k jakémukoliv Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
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Poučení o vašich právech. Pokud písemně požádáte Správce, máte právo v souladu s platnou právní úpravou
na poskytnutí informace o osobních údajích o vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů,
o příjemcích osobních údajů a Správcích. Dále máte právo požádat Správce o opravu osobních údajů, zjistíte-li,
že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že
Správce provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu s právními předpisy, máte právo požadovat po Správci vysvětlení, případně máte právo požadovat, aby
Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. Máte právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad
pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.
Předávání údajů do zahraničí. Dále souhlasíte s předáváním vašich Osobních údajů do třetích zemí, včetně zemí
mimo Evropskou unii. Zejména berete na vědomí, že nástroje ke zpracování a výpočetní technika užité ke správě
smluvního vztahu mezi vámi a Správcem mohou být umístěny u zpracovatele se sídlem v členském státě Evropské
unie. Dále berete 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 Osobní údaje budou zpracovávány
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů podle práva České republiky.
Poučení o dalších účelech zpracování. Osobní údaje o vás Správce zpracovává v rozsahu, v jakém byly vámi
poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření právního vztahu, nebo v souvislosti s jakýmkoliv právním vztahem
mezi vámi a Správcem, nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak.
Vedle zpracování za účelem obsaženým ve vašem souhlasu takto shromážděné osobní údaje Správce zpracovává
za následujícími účely: (i) jednání o smluvním vztahu, (ii) plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s vámi,
(iii) ochrana vašich životně důležitých zájmů, (iv) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (v) ochrana práv Správce,
příjemce nebo jiných dotčených osob, (vi) archivnictví vedené na základě zákona, (vii) nabízení obchodu nebo služeb,
(viii) předávání vašeho jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

2.	Souhlasy se zpracováním v informačních systémech a s pořizováním kopií dokladů
2.1 Souhlas se zpracováním (uchováním) údajů v rámci informačních systémů.
Souhlasíte se shromažďováním vašich Osobních údajů (zejm. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, platební
morálka, příp. obchodní firma, sídlo, IČ) (společně dále v tomto článku jako „údaje“) poskytnutých nám v souvislosti
s vaším návrhem na uzavření Smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy a s jejich zpracováním a uchováním, a to
v informačních systémech pojišťovny uvedené ve Smlouvě nebo jiné obdobné smlouvě mezi vámi a námi, příp.
pojišťovny, pro kterou jsme zprostředkovali či jinak zajistili uzavření pojistné smlouvy mezi vámi a příslušnou
pojišťovnou nebo vás či Zboží pojistili na základě kolektivní smlouvy uzavřené mezi námi a příslušnou pojišťovnou,
a to za účelem posouzení vaší bonity a nabídky nových produktů a služeb. Dále pak za účelem sjednávání
nebo poskytování příslušného pojištění dle příslušné pojistné či jiné obdobné smlouvy a pojistných podmínek.
Souhlasíte, že pojišťovna je oprávněna zpracovávat údaje od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 3 let od ukončení
posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s námi.
2.2 Souhlas s pořizováním a uchováváním kopií dokladů
V případě, že nám poskytnete v souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy, případně kdykoli v průběhu trvání
smluvního vztahu kopii vašeho občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní
pojišťovny či jiného dokladu, a zároveň nám nesdělíte, že nesouhlasíte s pořizováním a uchováváním kopií
dokladů, udělujete nám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto kopií a údajů nacházejících se
na nich (vč. fotografie), a to po dobu a v rozsahu uvedeném v souhlasu v čl. 1 výše.

3.	Souhlas se zpracováním údajů ve vztahu k registrům sdružení SOLUS, informace
týkající se získávání/předávání inforamcí o vás
3.1 Souhlas pro účely Sdružení SOLUS týkající se Pozitivního registru
Souhlasíte s tím, abychom získávali informace o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního
registru SOLUS Tento souhlas udělujete na dobu trvání Smlouvy.
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3.2 Souhlas pro účely Sdružení SOLUS týkající se změny právní úpravy
Pro případ, že dojde ke změně právní úpravy, v důsledku níž by bylo možné zpracovávat Vaše osobní údaje
v rozsahu a za účelem umožněném § 20z a 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, pouze na základě vašeho souhlasu, souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly
zpracovávány v registrech SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, v rozsahu a za účelem připuštěném
§ 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas
udělujete na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.
3.3 Informace týkající se získávání/předávání informací z/do registrů Sdružení SOLUS.
Informujeme vás, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému
informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce
a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy
vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Účastníme se registrů SOLUS,
zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ
o registrech Sdružení SOLUS“. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.essox.cz, na informační
lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. Udělením souhlasu podle tohoto článku potvrzujete, že
jsme vás před jeho udělením seznámili se zněním Poučení. Jste-li právnickou osobou, pak souhlasíte s tím, že
dojde ke zpracování údajů o vás v rozsahu uvedeném v tomto článku (tj. zejména k informování členů Sdružení
SOLUS o vašich identifikačních údajích a o záležitostech, které vypovídají o Vaší bonitě).
V případě, že registr eviduje záznamy o vašich závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o vašich potenciálních
závazcích (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj my a další uživatelé nahlížet jen s vaším souhlasem
a máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS),
písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o vaší osobě v registru, který eviduje záznamy o vašich závazcích,
u kterých nedošlo k prodlení, a o vašich potenciálních závazcích. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného
odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další
záznamy týkající se vás nemohly být zapsány.

4.	Souhlas se zpracováním údajů ve vztahu k registru klientských informací
Souhlas se zpracováním. V souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy mezi námi a vámi, případně osobou, kterou v rámci
procesu uzavření Smlouvy zastupujete souhlasíte s tím, abychom za níže uvedeným účelem shromažďovali, zpracovávali
a uchovávali vaše osobní údaje, v rozsahu: (i) identifikační osobní údaje (tj. vaše jméno, příjmení, adresa bydliště apod.), a to
včetně vašeho rodného čísla; (ii) údaje vypovídající o tom, zda mezi námi a vámi zastupovanou osobou došlo k uzavření,
případně neuzavření Smlouvy; (iii) další údaje, které vypovídají o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zejména
údaje o existenci závazků/dluhů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.) (dále jen „osobní údaje“).
Souhlas s dalším zpracováním. Dále souhlasíte s tím, aby za níže uvedeným účelem:
z naší strany docházelo k předávání vašich osobních údajů provozovateli registru klientských informací k dalšímu
shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru; údaje o registru klientských informací
a identifikace jeho provozovatele jsou uvedeny v Informačním Memorandu (dále jen „Informační Memorandum“);
provozovatel registru klientských informací vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného
provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských
informací, kteří budou mít váš odpovídající souhlas, respektive kteří k tomu budou oprávněni v souladu se
zákonem; oprávnění uživatelé registru klientských informací (včetně nás) jsou uvedeni v Informačním Memorandu.
všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny vaše osobní údaje, tyto
použili, a to případně spolu s dalšími vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;
nám provozovatel registru klientských informací zpřístupnil (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem
registru klientských informací) veškeré vaše osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat váš
odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací),
respektive u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.
Účel zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (i) vytvoření souboru
informací v rámci registru klientských informací vypovídajících o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (ii)
zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registru klientských informací o vaší bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce a (iii) umožnění (a to i opakovaného) posuzování vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky
ze strany oprávněných uživatelů registru klientských informací. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování
oprávněných uživatelů registru klientských informací jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
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Doba trvání souhlasu. Tento souhlas udělujete na dobu trvání Smlouvy a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých
vašich povinností (respektive povinností osoby, kterou zastupujete při uzavírání Smlouvy) ze Smlouvy vůči nám.
Informační memorandum. Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že před jeho udělením jsme vás seznámili
s Informačním Memorandem, jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací,
včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů
registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru
klientských informací, a poučení o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v rámci registru
klientských informací. Dále potvrzujete, že před udělením tohoto souhlasu jsme vás rovněž informovali, že aktuální
znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na www.essox.cz, www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz.

5. Souhlas se zpracováním údajů ve vztahu k prodejci a pojišťovně
5.1 Souhlas se zpracováním ve vztahu k Prodejci
Udělujete Prodejci souhlas s tím, aby vaše osobní údaje v rozsahu (i) jméno, příjmení a bydliště; a (ii) kontaktní
údaje, tzn. telefon, e-mail, které Prodejce získá v souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy, zpracovával
za účelem nabídky obchodu a služeb, s výjimkou nabídky, která by mohla být konkurenční k produktům a nabídkám
poskytovaným a nabízeným námi našim klientům nebo partnerům.
5.2 Souhlas se zpracováním ve vztahu k pojišťovně
Současně dáváte souhlas pojišťovně, aby vaše osobní údaje v rozsahu (i) jméno, příjmení a bydliště; a (ii)
kontaktní údaje, tzn. telefon, e-mail, které získáme v souvislosti se Smlouvou, zpracovávala za účelem nabídky
obchodu a služeb, s výjimkou nabídky, která by mohla být konkurenční k produktům a nabídkám poskytovaným
a nabízeným námi našim klientům nebo 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 s námi
ve smluvním vztahu za účelem nabízení nebo poskytování pojištění našim klientům.
5.3 Využití elektronického kontaktu
V rámci zpracování uvedeného v článku 5.1 a 5.2 výše mohou Prodejce a pojišťovna uvedená v předchozím
odstavci využívat:
podrobnosti vašeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu,
elektronické prostředky
za účelem šíření, i vámi nevyžádaných, obchodních sdělení. V případě šíření obchodních sdělení prostřednictvím
elektronické pošty máte 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.)
nebo označením, že se jedná o obchodní sdělení (například OS). Odvolání souhlasu není nijak podmíněno.
Pro případ využívání elektronických prostředků nám udělujete svůj souhlas po dobu od udělení tohoto souhlasu
do uplynutí 6 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s námi.
5.4 Rozsah zpracování údajů
Vaše osobní údaje budou výše uvedené subjekty zpracovávat nejvýše v rozsahu, v jakém byly vámi poskytnuty
v souvislosti s návrhem na uzavření smluvního vztahu.
5.5 Poučení
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6. Ohlašování v souvislosti s poskytnutou kartou
Při telefonickém ohlášení se oznamující osobě neposkytuje v rámci téhož telefonického hovoru důkaz, že tuto skutečnost
ohlásila. Výjimkou je ohlášení této skutečnosti Autorizačnímu centru, kdy bude jako důkaz ohlášení oznamující osobě
poskytnut ze strany Autorizačního centra v rámci téhož telefonního hovoru jedinečný kód, pod kterým je toto ohlášení
evidováno, a která je třeba uvést při písemném potvrzení ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití karty
dle článku 16.1 Rámcové smlouvy. Na vaši žádost jsme povinni vám poskytnout doklad, že bylo učiněno oznámení dle
článku 16 odst. 1 Rámcové smlouvy.
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7. Souhlas s nahráváním a monitoringem hovorů
Telefonní linky Zákaznického servisu a Autorizačního centra jsou provozovány prostřednictvím veřejných telefonních
linek, které nejsou chráněny proti zneužití přepravovaných zpráv. Neodpovídáme za eventuální škodu způsobenou
v důsledku zneužití takto předávaných zpráv. Souhlasíte, aby naše telefonické hovory, respektive hovory se
Zákaznickým servisem či Autorizačním centrem, byly zaznamenávány, uchovávány, monitorovány a v případě sporu
použity jako důkazní prostředek.

8. Souhlas s předáváním informací Karetní společnosti
Souhlasíte, že budeme poskytovat společnosti Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), IČ: 270 88 936, se sídlem
Praha 10 Strašnice, V Olšinách 80/626, a Karetním společnostem informace týkající se Kreditní karty a informace
o vás v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o kartě a kartou provedených transakcích – místo, datum a částka
transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných příslušnými Karetními společnostmi nebo GPE,
a že příslušná Karetní společnosti nebo GPE bude tyto údaje za uvedeným účelem zpracovávat. Tyto souhlasy jsou
dobrovolné a máte právo je kdykoliv odvolat.

9. Souhlas ve vztahu k doplňkovým službám
Nedílnou součástí výhod spojených s používáním určitých druhů karet jsou tzv. doplňkové služby. Automaticky se
stáváte jednou z oprávněných osob, kterým budou tyto služby poskytovány v souvislosti s uzavřením Rámcové
smlouvy.
Tyto služby jsou však fakultativní, a proto jsme oprávněni kdykoliv poskytovanou doplňkovou službu zrušit, změnit
její obsah nebo zavést novou doplňkovou službu. Souhlasíte, abychom poskytovali vaše identifikační údaje, včetně
případných osobních údajů, v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o úvěrovém rámci poskytovateli doplňkové služby.

10. Společné ustanovení pro souhlasy dle článků 2 – 9 výše
Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů podle článků 2- 9 výše, není-li již výše výslovně uvedeno jinak:
Jste-li fyzickou osobou, pak jako subjekt údajů máte veškerá práva přiznaná ZOOÚ a dalšími právními předpisy.
Máte především právo požádat správce o informaci o zpracování vašich osobních údajů v rámci výše uvedených
souhlasů (viz § 12 ZOOÚ). Správce je povinen vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu
zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž
byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro
rozhodování o vašich právech.
Domníváte-li se, že správce zpracovává vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte podle § 21 ZOOÚ právo jej
požádat o vysvětlení. Dále můžete správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů apod.
V každém případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů (zejména tehdy,
pokud správce na vaši žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením správce nesouhlasíte), se
lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pro případ odvolání souhlasu souhlasíte s tím, že budou vaše identifikační údaje zařazeny do databáze klientů, kteří
odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pojmy použité ve výše uvedených souhlasech mají význam jim udělený v našich Úvěrových podmínkách, nebo
Smlouvě, ledaže ze samotného textu vyplývá něco jiného.
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