Česká spořitelna, a.s.
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171

Prohlášení o seznámení se Zásadami zpracování osobních
údajů v České spořitelně
Potvrzením tohoto dokumentu potvrzujete, že jsme vás seznámili s tím, jak v České spořitelně zpracováváme vaše
osobní údaje, včetně rodného čísla a dalších důvěrných informací, (dále také společně „Informace o vás“). Potvrzujete,
že znáte obsah našich Zásad zpracování osobních údajů v České spořitelně (dále jen „Zásady“), které zpracovávání
osobních údajů u nás popisují.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k jednotlivým účelům vyznačte v příslušném poli.
Marketingové činnosti
Informace o vás budeme zpracovávat pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování klientských
dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb apod., jakož
i zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných námi a členy Skupiny Banky (tak jak jsou
definováni níže).
Informace o vás budeme předávat členům Skupiny Banky, kteří je budou oprávněni zpracovávat za stejným účelem
a za stejných podmínek, jako je uvedeno v tomto bodě.
S nabídkou produktů a služeb vás můžeme my nebo členové Skupiny Banky oslovit prostřednictvím:
Telefon

Mobilní aplikace

E-mail

Telefonní bankovnictví

Elektronické bankovnictví

Dopis

SMS

Internetové stránky FSČS

Výpis z účtu

Bankomat a jiné
samoobslužné stroje

Skupina Banky zahrnuje tyto společnosti: Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Česká spořitelna – penzijní
společnost, a.s. (IČO: 61672033), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), Erste
Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s.
(IČO: 24759023), Realitní společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České
spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), sAutoleasing, a.s.
(IČO: 27089444), VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (IČO: 01818121), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste
Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), Erste Group Bank
AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m).
Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vaší bonitě
a důvěryhodnosti, údaje o využívání našich služeb (blíže viz Zásady) a další údaje využitelné pro marketing
(např. sociodemografická data, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte).
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Nefinanční služby našich partnerů
Pokud využijete naše finanční poradenství za účelem optimalizace vašich výdajů, Informace o vás poskytneme našim
partnerům: Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), kteří s námi spolupracují při optimalizaci nakládání s finančními
prostředky našich klientů a kteří vám proto mohou nabídnout své služby a produkty.
Na základě tohoto souhlasu budeme předávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vaší bonitě
a důvěryhodnosti a údaje o využívání našich služeb (blíže viz Zásady).

Vzájemné informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací a Nebankovního
registru klientských informací
Informace o vás budeme zpracovávat způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu Informační
memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací, se kterým
jsme vás seznámili a jehož obsah znáte a rozumíte mu. Aktuální znění tohoto memoranda je veřejně dostupné
v našich obchodních místech, na informační lince klientského centra provozovatelů registrů a na internetových
stránkách www.csas.cz a www.cbcb.cz. Účelem zpracování Informací o vás v těchto registrech je vzájemné
informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských
informací pro potřeby posouzení vaší důvěryhodnosti, schopnosti plnit závazky a platební morálky, a to i opakovaně.
Na základě tohoto souhlasu budeme předávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o vaší bonitě
a důvěryhodnosti (blíže viz Zásady).
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat na každém obchodním místě nebo na
bezplatné tel. lince 800 207 207. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro
účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále
zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách.

Alternativní posouzení rizik
Souhlasím,
(a) abyste při podání této žádosti o úvěr a následně kdykoli během trvání smluvního vztahu předali mé telefonní číslo
uvedené v této žádosti o úvěr operátorům:
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681 a O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336,
(b) aby operátoři k tomuto telefonnímu číslu přiřadili informaci o mé platební schopnosti ve formě koeficientu, který
bude odvozen z údajů o službách (druh, způsob, množství a místo užívání), dále o platbách za ně včetně
informace o délce prodlení a tuto informaci nám zpětně předali. Tato informace bude ČS využita výhradně za
účelem doplnění informace pro celkové posouzení mé schopnosti splácet úvěr, o který žádám.
Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn(a) udělit výše uvedený souhlas se zpracováním dat spojených s předmětným
telefonním číslem, jehož jsem výhradním uživatelem.
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat na každém obchodním místě nebo na bezplatné
tel. lince 800 207 207. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke
kterému jste nám poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále
zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách.

Podpisová biometrie
Souhlasím, aby Česká spořitelna, a.s. zpracovávala moje osobní údaje spojené s biometrickými charakteristikami
mého podpisu za účelem ověřování a prokazování mé totožnosti v souvislosti se sjednáváním a poskytováním
finančních služeb.
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Hlasová biometrie
Souhlasím, aby Česká spořitelna, a.s. pořídila záznam mého hlasu a zpracovávala moje osobní údaje spojené
s biometrickými charakteristikami mého hlasu za účelem ověřování a prokazování mé totožnosti v souvislosti se
sjednáváním a poskytováním finančních služeb.

Automatizované rozhodování
Souhlasím, aby Česká spořitelna v souvislosti s mou žádostí o úvěr podanou elektronicky (stejně u všech dalších
podaných stejným způsobem) zpracovávala mé osobní údaje potřebné k vyhodnocení úvěrové žádosti
formou automatizovaného individuálního rozhodování; o úvěrové žádosti bude rozhodováno bez lidského zásahu.
Rozhodnutí předchází vyhodnocení schopnosti splácet měsíční splátky na základě vašeho chování a zhodnocení vaší
ekonomické situace (obraty na účtu, váš příjem, měsíční splátky).
Díky automatizovanému rozhodování obdržíte výsledek vyhodnocení (o poskytnutí či neposkytnutí úvěru) během
několika málo minut.
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud nebudete souhlasit, abychom o vaší žádosti rozhodli
automatizovaně, bude potřeba vaši žádost dokončit na obchodním místě.
V případě odvolání souhlasu budeme moci vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým podle zákona
souhlas nepotřebujeme. Tyto účely naleznete v Zásadách.

Služba informování o platebním účtu (služba Multibanking)
Žádám Českou spořitelnu o poskytnutí služby informování o platebním účtu a za tímto účelem uděluji České
spořitelně souhlas k získávání informací o mých platebních účtech vedených u jiných bank.
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o službě informování o platebním účtu se řídí Všeobecnými obchodními
podmínkami České spořitelny (dále jen "VOP").
Tímto prohlašuji, že jsem se s obsahem VOP seznámil, porozuměl jsem jim a bez výhrad s nimi souhlasím.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat na každém obchodním místě nebo na
bezplatné tel. lince 800 207 207. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro
účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále
zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách.
Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví a je podepsán elektronickým
podpisem. K elektronickému podpisu můžete využít buď váš elektronický certifikát, nebo jedinečný autorizační kód, který
vám zašleme SMS zprávou.
Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: poverenec@csas.cz, či se zeptat na
tel. 703 481 616 (není určeno pro SMS). V pracovní době 9 - 15 hodin
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