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MARKETINGOVÝ SOUHLAS

Jméno, příjmení, titul:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo / datum narození:
Děkujeme za důvěru a rozhodnutí sjednat si a využívat produkty a služby Skupiny Komerční banky (dále jen
„Skupina KB“). Vaše důvěra je pro nás klíčová a děláme vše pro to, abychom si ji udrželi.
Naše produkty a služby tvoříme pro skutečné lidi a firmy a jejich každodenní potřeby či ojedinělé situace. Hlavním
kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme každou naši
nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme osobní údaje
a zpracováváme je v souladu s platnou legislativou.
Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů ve Skupině KB uplatňujeme takové postupy a mechanismy
zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou
našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců
a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji
neobchodujeme.

R

Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů,
žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

VZ

O

Ve Skupině KB jsme vůči Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděli, jak Vaše osobní údaje
zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat,
zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní
údaje, informace o bonitě a důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb,
informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi
Vámi a námi, zůstatky na účtech, transakční údaje, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který
používáte, a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných
zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí
a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích
stran.
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných členy Skupiny KB
a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování,
analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým
účelům Skupině KB, tj. následujícím společnostem: Komerční banka, a.s. - IČO: 45317054, Modrá pyramida
stavební spořitelna, a.s. - IČO: 60192852, Komerční pojišťovna, a.s. - IČO: 63998017, KB Penzijní společnost, a.s.
- IČO: 61860018, ESSOX s.r.o. - IČO: 26764652, ALD Automotive s.r.o. - IČO: 61063916, SG Equipment Finance
Czech Republic s.r.o. - IČO: 61061344 a Factoring KB, a.s. - IČO: 25148290

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa
EU pro zpracování osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který
jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu
využívání produktů a služeb Skupiny KB a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že
se naším klientem nestanete, bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení.
Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v aktuální verzi
dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách členů Skupiny KB.

Děkujeme za projevenou důvěru.
Souhlasím
Nesouhlasím
vlastnoruční podpis
Jméno:
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