SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KLIENT
Jméno:

[Tit. Jméno Příjmení]

Rodné číslo*:

[8556161234]

Trvalé bydliště/Sídlo:

[Název ulice 123/12, Město – Městská část]

PSČ:

[123 45]

Zastoupen:

[Tit. Jméno Příjmení]

Zmocnění ze dne:

[25. 5. 2018]

*Pokud rodné číslo nebylo v ČR přiděleno, uveďte datum narození.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klient tímto uděluje Bance CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Banka“) jako správci osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tento jasný a výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Bance
poskytl nebo v budoucnu poskytne či jí budou zpřístupněny, a to v rámci jednání o poskytnutí Finanční služby nebo v souvislosti
s ní a dále za trvání závazkového či jiného vztahu mezi ním a Bankou a po jeho skončení (dále též jen „Souhlas“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Pro marketingové účely, zejména informování Klientů o službách a produktech, které jsou nabízeny Bankou, předkládání nabídek
k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků
elektronické komunikace, profilování, automatizovaného rozhodování a zkvalitnění péče o Klienta Banky. Tyto údaje Banka
zpracovává na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH osobních ÚDAJŮ
Klient uděluje Bance pro výše uvedený účel souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
−
jméno, příjmení, tituly, firma/odlišující dodatek (pokud jde o podnikatele);
−
adresa bydliště či sídla (pokud jde o podnikatele);
−
kontaktní údaje, zejm. telefonní číslo, e-mailová adresa;
−
datum narození, rodné číslo, IČO (pokud jde o podnikatele);
−
vzdělání, povolání a údaje potřebné k posouzení bonity, zájmy;
−
zkušenosti s bankovními a investičními produkty (včetně transakčních údajů a historie);
−
behaviorální údaje (získané především z používání našich internetových stránek, cookies a aplikací, včetně zpracování
lokace; spotřebitelského chování, údaje z anket a komunikace s Bankou);
−
údaje, které byly zjevně zveřejněny Klientem v profilech na sociálních sítích, nebo byly získány z jiných veřejně dostupných
registrů a zdrojů;
−
údaje oprávněně Bance poskytnuté třetí stranou.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny:
a)
orgánům veřejné moci, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánu
dohledu apod., a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí Banky (např. v případě, že má podezření na spáchání
trestného činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
b)
osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Banky, které jsou pověřeny k plnění smluvních
a zákonných povinností Banky, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti min.
v rozsahu, v jakém je zavázána Banka (např. auditoři, advokáti, externí daňoví poradci), to vše za výše uvedenými účely
zpracování osobních údajů;
c)
dalším správcům, kteří se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Banky, přičemž jsou vždy zavázáni zákonnou
nebo smluvní povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu, v jakém je zavázána Banka, to vše pro výše uvedené účely
zpracování osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento Souhlas uděluje Klient Bance dobrovolně, a to na dobu trvání závazkového či jiného vztahu mezi Klientem a Bankou a dále
na dobu dalších 2 let od ukončení závazkového či jiného vztahu mezi Klientem a Bankou. V případě, že k uzavření závazkového či
jiného vztahu na základě žádosti Klienta nedojde, uděluje Klient tento Souhlas na dobu 2 let od jeho udělení. Tento Souhlas je
Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz

DFO03_200804 | strana 1 / 2

možno kdykoli odvolat bez ohledu na lhůty uvedené v tomto odstavci; odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze Souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klient může vůči Bance uplatnit:
a)
právo na přístup
Požadavek na sdělení informací, které osobní údaje jsou o Klientovi zpracovávány.
b)
právo na výmaz
Požadavek na výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud byl odvolán
souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
c)
právo na opravu
Požadavek na opravu nebo doplnění osobních údajů v případě, že osobní údaje, které o Klientovi vedeme, jsou nepřesné či
neúplné.
d)
právo na omezení zpracování
Požadavek na omezení zpracování, pokud Klient popírá přesnost osobních údajů, nebo považuje jejich zpracování za
protiprávní, nebo vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný zájem Banky převažuje
nad oprávněnými zájmy Klienta. V případech, kdy bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje zpracovávány pouze
se souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo
právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
e)
právo na přenositelnost osobních údajů
Požadavek na poskytnutí osobních údajů k jejich přenosu k jinému správci. V případě požadavku na převedení účtu k jiné
bance, bude správce postupovat v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
f)
další práva:
i)
námitku vůči zpracovávaní osobních údajů, které správce zpracovává na právním základě ochrany oprávněných
zájmů, včetně profilování a přímého marketingu;
ii)
žádat, aby se na Klienta nevztahovalo automatizované rozhodování;
iii)
odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
Uvedená práva může Klient uplatnit osobně na kterékoliv pobočce Banky, e-mailem na poverenec@creditas.cz nebo písemně na
adrese: Banka CREDITAS a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc.
Klient se v případě porušení povinností Banky v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Klient potvrzuje, že se před udělením tohoto Souhlasu seznámil s dokumentem Banky nazvaným „Informace ke zpracování osobních
údajů“ [aktuální znění uvedeného dokumentu Banka zpřístupňuje na svých Internetových stránkách (https://www.creditas.cz/osobniudaje) a na každé pobočce a v sídle Banky], který obsahuje ve smyslu ustanovení článku 12 GDPR informace o způsobu, účelu,
rozsahu a dalších podmínkách zpracování údajů, jakož i o právech Klienta v souvislosti se zpracováním údajů. Neudělení tohoto
Souhlasu nemá vliv na možnost Banky zpracovávat některé osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb, umožňují-li právní
předpisy takové zpracování i bez projevení souhlasu.
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