Souhlas se zpracováním osobních údajů a důvěrných
informací
Tento souhlas udělujete České spořitelně, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Které údaje zpracováváme:
V souvislosti se službami, které Vám poskytujeme, zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo a země narození,
adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti;
kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa;
další údaje – údaje o našich vzájemných vztazích a jejich povaze, o Vaší schopnosti plnit závazky, důvěryhodnosti,
platební morálce, plnění či neplnění Vašich závazků a povinností.
Pokud podnikáte, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, které
jsou, či podle své povahy mohou být předmětem obchodního tajemství, tedy důvěrné:
-

obchodní firma, IČO, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu,
e-mailová adresa;
údaje o našich vzájemných vztazích, o Vaší platební morálce a plnění či neplnění závazků.

Osobní údaje a důvěrné informace zahrnují údaje a informace, které jsme od Vás získali nebo v budoucnu získáme:
při projednávání Vaší žádosti o poskytnutí našich služeb;
v průběhu každého smluvního vztahu, který mezi námi a Vámi vznikl nebo vznikne;
údaje a informace, které jsme v souvislosti s projednáváním Vaší žádosti o poskytnutí naší služby nebo v souvislosti
se smluvními vztahy získali nebo jinak získáme v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o způsobu, rozsahu a podmínkách zpracování svých údajů a o svých právech, která s tím souvisejí,
najdete v dokumentu Zásady České spořitelny pro nakládání a ochranu osobních údajů klienta. Aktuální znění
tohoto dokumentu je veřejně přístupné v našich obchodních místech a na internetových stránkách www.csas.cz.
K čemu nám udělujete souhlas
Podpisem tohoto dokumentu souhlasíte se zpracováváním svých osobních údajů (včetně rodného čísla) a důvěrných
informací (dále také společně „Informace o Vás“) pro tyto účely:
1.

Marketingové činnosti
Souhlasíte s využíváním Informací o Vás pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování
klientských dat za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb, pořádání spotřebitelských
soutěží apod., jakož i předávání a zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných námi a
členy Skupiny banky (tak jak jsou definováni níže), a to i formou obchodních sdělení, prostřednictvím:
SERVIS 24 Internetbanking/
BUSINESS 24 Internetbanking
Telefon
Bankomat

SERVIS 24 Telebanking

SERVIS 24 GSM Banking

SMS
Dopis

E-mail
Výpis z účtu

Skupina banky zahrnuje:


členy Finanční skupiny České spořitelny, tj. dceřiné společnosti naší banky;



Mateřskou společnost banky, tj. společnost, která vykonává přímo či nepřímo rozhodující vliv na naši banku;



společnosti, v nichž má Mateřská společnost banky přímou či nepřímou účast nad 25 % základního kapitálu
nebo nad 25 % hlasovacích práv.

Aktuální informace o členech Skupiny banky jsou veřejně dostupné v našich obchodních místech a na internetových
stránkách www.csas.cz.
2.

Finanční poradenství
Pokud využijete naše finanční poradenství za účelem optimalizace Vašich výdajů, souhlasíte s tím, abychom
Informace o Vás poskytli našim partnerům, kteří s námi spolupracují při optimalizaci výdajů našich klientů a kteří
Vám proto mohou nabídnout své služby a produkty za zvýhodněné ceny. Aktuální seznam našich partnerů Vám
poskytneme na vyžádání.
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3.

Posuzování rizik v rámci Skupiny banky
Souhlasíte s předáváním Informací o Vás členům Skupiny banky v rozsahu nezbytném pro posuzování a
prověřování rizik obchodů mezi Vámi a členy Skupiny banky.

Svůj souhlas pro účely uvedené výše v bodech 1 a 3 nám poskytujete na dobu 10 let. V případě, že jsme uzavřeli nebo
v budoucnu uzavřeme smlouvu nebo více smluv, poskytujete nám svůj souhlas na dobu trvání našeho smluvního vztahu
a dále na dobu dalších 10 let od splnění nebo jiného zániku všech svých finančních nebo jiných závazků vůči nám.
Svůj souhlas pro účely uvedené výše v bodě 2 nám poskytujete na dobu poskytování finančního poradenství.
4.

Vzájemné informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací a Nebankovního
registru klientských informací
Souhlasíte se zpracováním Informací o Vás způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu
Informační memorandum Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských
informací.
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.
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů obou shora uvedených registrů
i veškeré další informace o těchto registrech a o jejich oprávněných uživatelích najdete v Informačním memorandu
Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací, jehož aktuální
znění 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.
Svůj souhlas pro účel uvedený v tomto bodu nám poskytujete na dobu 1 roku od jeho udělení. V případě, že jsme
spolu uzavřeli nebo uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a dále
po dobu dalších 4 let od splnění nebo jiného zániku všech Vašich finančních závazků vůči nám.

5.

Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů Sdružení SOLUS
Souhlasíte se zpracováním Informací o Vás v registrech, které provozuje a spravuje Sdružení SOLUS, zájmové
sdružení právnických osob. Účelem zpracování Informací o Vás v registrech Sdružení SOLUS je vzájemné
informování oprávněných uživatelů registrů Sdružení SOLUS pro potřeby posouzení Vaší důvěryhodnosti,
schopnosti plnit závazky a platební morálky, a to i opakovaně.
Podle tohoto bodu tedy souhlasíte:
a) S předáváním Informací o Vás Sdružení SOLUS k dalšímu zpracování v rámci negativních registrů fyzických
osob a podnikatelů, a to v:
i) Registru FO Sdružení SOLUS
ii) Registru IČ Sdružení SOLUS
b)

a jejich zpřístupněním oprávněným uživatelům.
S předáváním Informací o Vás Sdružení SOLUS k dalšímu zpracování v rámci Pozitivního registru Sdružení
SOLUS a jejich zpřístupněním oprávněným uživatelům.

Způsob, rozsah a podmínky zpracování Informací o Vás v registrech spravovaných Sdružením SOLUS a
vzájemného informování oprávněných uživatelů těchto registrů i veškeré další informace o těchto registrech a o
jejich oprávněných uživatelích jsou obsaženy v dokumentu Poučení o registrech Sdružení SOLUS. Jeho aktuální
znění je veřejně přístupné v našich obchodních místech, na informační lince Sdružení SOLUS a na našich
internetových stránkách www.csas.cz nebo www.solus.cz.
Svůj souhlas pro účely uvedené v tomto bodu poskytujete na dobu 6 měsíců od jeho udělení. V případě, že jsme
spolu uzavřeli nebo v budoucnu uzavřeme smlouvu či více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního
vztahu a dále po dobu dalších 3 let od splnění nebo jiného zániku všech Vašich finančních nebo jiných závazků vůči
nám.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že znáte obsah Zásad České spořitelny pro nakládání a ochranu
osobních údajů klienta, Informačního memoranda Bankovního registru klientských informací a Nebankovního
registru klientských informací a Poučení o registrech Sdružení SOLUS, že jim rozumíte a že udělujete výslovný
souhlas se zpracováním svých osobních údajů a důvěrných informací pro výše uvedené účely.
V

Dne

Jméno, příjmení, rodné číslo / datum narození / IČO klienta
Podpis klienta
Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo v kterékoli pobočce.
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