Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR
Společč nost ALLFIN PRO Holding a.s., IČČ O: 28604911, se sı́dlem Zahradní 2475/57, 326 00
Plzeň, OR vedené m Krajský́ m soudem v Plzni, spisová značč ka B 1549, jako sprá vče osobnı́čh
ú dajuů (dá le jen „Správce“) tı́mto v souladu s ustanovenı́m čč l. 13 Narč ı́zenı́ Evropské ho
parlamentu a Radý (EU) čč . 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obečné ho narč ı́zenı́ o očhraneč
osobnı́čh ú dajuů (dá le jen „Nařízení“), informuje své klientý – fýzičké osobý, a dá le fýzičké
osobý zastupujı́čı́ prá vničké osobý (dá le jednotliveč jen „Subjekt údajů“) o tom, zč e:











Osobnı́ ú daje v rozsahu nezbýtné m pro zprostrč edková nı́ pojistné smlouvý nebo jiné ho
finančč nı́ho produktu (identifikačč nı́ ú daje, kontaktnı́ ú daje, dalsč ı́ osobnı́ ú daje dle konkré tnı́ho
finančč nı́ho produktu) prč edané Subjektem ú dajuů nebo zı́skané Sprá včem, budou Sprá včem
zpračová vá ný za ú čč elem zprostrč edková nı́ pojisč teč nı́ nebo jiné ho finančč nı́ho produktu a
ná sledné sprá vý, a to včč etneč výrč izová nı́ prč ı́padný́ čh ná rokuů Subjektu ú dajuů z prč edmeč tné
smlouvý. Prá vnı́m zá kladem pro zpračová nı́ osobnı́čh ú dajuů Subjektu ú dajuů je tedý plneč nı́
smlouvý se Subjektem ú dajuů a součč asneč také plneč nı́ zá konný́ čh povinnostı́ Sprá vče dle
prá vnı́čh prč edpisuů upravujı́čı́čh zprostrč edková nı́ pojisč teč nı́ a jiný́ čh finančč nı́čh produktuů , dá le
prč edevsč ı́m zá konné povinnosti v souvislosti s očhranou spotrč ebitele, vedenı́m ú čč etničtvı́,
sprá vý danı́, arčhivači dokumentuů . Titulem pro zpračová nı́ osobnı́čh ú dajuů zvlá sč tnı́ kategorie
(zdravotnı́ stav) je dobrovolný́ souhlas Subjektu ú dajuů . To platı́ i pro marketingové ú čč elý.
Pokud je zpračová nı́ zalozč eno na oprá vneč ný́ čh zá jmečh Sprá vče, jedná se o zpračová nı́ za
ú čč elem vedenı́ soudnı́čh sporuů , sprá vnı́čh čč i obdobný́ čh rč ı́zenı́ prč ı́padneč výmá há nı́
pohledá vek.
Duů vodem poskýtnutı́ osobnı́čh ú dajuů Subjektu ú dajuů Sprá vči je identifikače smluvnı́čh stran,
čozč je nezbýtné pro zprostrč edková nı́ pojisč teč nı́ nebo jiné ho finančč nı́ho produktu včč . jejı́
ná sledné sprá vý a uplatnč ová nı́ ná rokuů z té to smlouvý, čozč bý bez poskýtnutı́ prč edmeč tný́ čh
osobnı́čh ú dajuů nebýlo mozč né .
Osobnı́ ú daje Subjektu ú dajuů budou zpračová vá ný po dobu platnosti zprostrč edkované
smlouvý čč i jejı́ sprá vý Sprá včem a po dobu beč hu promlčč ečı́ lhuů tý na plneč nı́ ze smlouvý (max.
10 let) od jejı́ho ukončč enı́ čč i ode dne ukončč enı́ sprá vý, dá le po dobu udeč lenı́ souhlasu
Subjektu ú dajuů se zpračová nı́m, pokud býl souhlas udeč len, dá le po dobu existenče prá vnı́
povinnosti, která se na Sprá vče vztahuje (finančč nı́ sprá va, dozorový́ orgá n, arčhivačč nı́
prč edpisý) čč i pro ú čč elý oprá vneč ný́ čh zá jmuů Sprá vče (soudnı́ spor). Sprá vče zpračová vá
osobnı́ ú daje vý́ hradneč pro výmezené ú čč elý v souladu s existujı́čı́m prá vnı́m titulem pro
zpračová nı́.
Osobnı́ ú daje Subjektu ú dajuů mohou bý́ t pro ú čč elý zprostrč edková nı́ pojisč teč nı́ nebo jiné ho
finančč nı́ho produktu poskýtnutý subjektuů m provozujı́čı́m na ú zemı́ ČČ R pojisč ťovačı́ nebo
zajisč ťovačı́ čč innost, bankovnı́ sluzč bý, stavebnı́ sporč enı́, doplnč kové penzijnı́ sporč enı́ a dalsč ı́m
finančč nı́m institučı́m ve smluvnı́m vztahu se Sprá včem, podrč ı́zený́ m pojisč ťovačı́m
zprostrč edkovateluů m Sprá vče, oprá vneč ný́ m zameč stnančuů m Sprá vče a dá le osobá m, které
Sprá vči poskýtujı́ IT, prá vnı́, ú čč etnı́ a poradenské sluzč bý v zá jmu zajisč teč nı́ rč ádné ho plneč nı́
povinnostı́ stanovený́ čh obečneč zá vazný́ mi prá vnı́mi prč edpisý a smluvnı́mi zá vazký. Osobnı́
ú daje dá le mohou bý́ t rovneč zč poskýtnutý dle zá kona orgá nuů m čč inný́ m v trestnı́m rč ı́zenı́,
souduů m, ČČ NB, sprá vči daneč , finančč nı́ sprá več , exekutoruů m čč i insolvenčč nı́m sprá včuů m, ČČ KP
a
jiný́ m orgá nuů m verč ejné moči.
Prč i zpračová nı́ osobnı́čh ú dajuů Subjektu ú dajuů nebude dočhá zet k automatizované mu
rozhodová nı́ ani k profilová nı́.








Sprá vče nemá v ú mýslu prč edat osobnı́ ú daje Subjektu ú dajuů do trč etı́ zemeč , meziná rodnı́
organizači nebo jiný́ m nezč vý́ sče uvedený́ m trč etı́m osobá m.
Subjekt ú dajuů má prá vo pozč adovat od Sprá vče prč ı́stup ke svý́ m osobnı́m ú dajuů m, jejičh
opravu nebo vý́ maz, poprč ı́padeč omezenı́ zpračová nı́, a vzné st ná mitku proti zpračová nı́, má
prá vo na prč enositelnost teč čhto ú dajuů k jiné mu sprá vči, jakozč i prá vo podat stı́zčnost u UÚ rč adu
pro očhranu osobnı́čh ú dajuů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.čz) má -li za to, zč e Sprá vče
prč i zpračová nı́ osobnı́čh ú dajuů postupuje v rozporu s Narč ı́zenı́m.
Subjekt ú dajuů má prá vo odvolat kdýkoliv udeč lený́ souhlas se zpračová nı́m svý́ čh osobnı́čh
ú dajuů čč i vý́ slovný́ souhlas se zpračová nı́m zvlá sč tnı́ kategorie osobnı́čh ú dajuů , anizč je tı́m
dotčč ena zá konnost zpračová nı́ zalozč ená na souhlasu udeč lené m prč ed jeho odvolá nı́m.
Kontaktnı́ ú daje Sprá vče pro zpračová nı́ osobnı́čh ú dajuů jsou:
ALLFIN PRO Holding a.s.
Sprá vče nejmenoval poveč rčenče pro očhranu osobnı́čh ú dajuů ani neurčč il zá stupče pro plneč nı́
povinnostı́ ve smýslu Narč ı́zenı́.
V Plzni, dne 12.2.2018

