SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– MARKETINGOVÉ ÚČELY

Souhlasím s tím, aby společnost Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
, IČO: 45244782,
(dále jen „ČS“) zpracovávala mé osobní údaje pro marketingové účely, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek
uvedených níže a v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro klienty České spořitelny, a.
s.(dále jen „Informační memorandum ČS“).
Beru na vědomí, že:
-

důvodem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je možnost nabídnout mi služby, které jsou
dle mínění ČS
pro mě vhodné a budou mě skutečně zajímat. Nebudu tedy rozhodně zahlcen nabídkou
nevhodných produktů;

-

ČS si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobních
údajů postupuje ČS vždy tak, aby moje osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity.
Ochrana mého soukromí je totiž hlavní prioritou ČS . Při zpracování mých osobních údajů se zároveň ČS
vždy řídí platnou právní úpravou, od 25. května 2018 pak především nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

-

na základě mého souhlasu o mně bude ČS
zpracovávat pro účely marketingu následující údaje: jméno
a příjmení (u podnikatelů též obchodní firma, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, údaje o bonitě
a důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o
produkty a služby, informace z telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi mnou a ČS
, zůstatky
na účtech, transakční údaje, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používám (včetně
cookies), a údaje, které ČS zpracovává z jiných právních důvodů (například pro splnění právní povinnosti
nebo za účelem oprávněných zájmů). Jde o údaje, které ČS
získává přímo ode mě, z veřejných zdrojů
(včetně informací ze sociálních sítí a internetu), z průzkumů a uživatelských testování nebo od
spolupracujících třetích stran;

-

moje osobní údaje bude ČS
zpracovávat jak automatizovaně, tak manuálně. S cílem přizpůsobit nabídku
ČS
mým aktuálním potřebám a zkvalitnit poskytované služby bude ČS
provádět též analýzy
zpracovávaných údajů, a to včetně profilování;

-

ČS mě může kontaktovat jak prostřednictvím elektronické formy komunikace (e-mail, telefon, elektronické
bankovnictví, sociální sítě, výpis z účtu atp.), tak prostřednictvím dopisu, oslovením na pobočce, dodáním
firemního časopisu či jakýmkoliv jiným způsobem;
� Stavební spořitelna České spořitelny,
a.s.

-

účelem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je též, aby mi ČS
mohla nabídnout vhodné
produkty a služby, které poskytuje ve spolupráci s obchodními partnery ČS
(například nabídka
stavebního spoření). Aktuálním obchodním partnerem ČS
je Stavební spořitelna České spořitelny, a.s..
Souhlasím, že mi ČS
může zasílat též obchodní sdělení související s nabídkou produktů a služeb
uvedeného obchodního partnera, kterého jsem výslovně označil v rámečku;

-

zpracování osobních údajů pro marketingové účely je prováděno ve zde uvedeném rozsahu pouze
na základě tohoto mnou udělovaného souhlasu. Pakliže souhlas neudělím, ale ani nevznesu námitku, může
ČS
omezeně zpracovávat mé osobní údaje pro účely marketingu na základě svého oprávněného zájmu,
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a to v rozsahu uvedeném v Informačním memorandu ČS
-

;

udělení souhlasu je zcela dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat. Můj nesouhlas se zpracováním
osobních údajů pro marketingové účely nemá vliv na uzavření nebo plnění smluvního vztahu s ČS
;

Souhlas uděluji na dobu využívání produktů a služeb ČS
a následující 2 roky poté, nebo do doby, než jej
odvolám. V případě, že se klientem ČS
nestanu, bude můj souhlas platit 2 roky od jeho udělení.
Prohlášení
Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil(a) s Informačním memorandem ČS
, které obsahuje
i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu,
a porozuměl(a) jsem mu.
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými informacemi, že jsem jim porozuměl(a), a že
se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedenými účely a ve výše uvedeném rozsahu:
souhlasím.
nesouhlasím.

Příjmení a jméno / Obchodní firma

Datum narození / IČO

Klientské číslo

Datum

_________________________________
Podpis

Informace k neudělení souhlasu
Beru na vědomí, že pokud souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely neudělím, ale uzavřu
s ČS smlouvu, bude ČS mé osobní údaje zpracovávat pro marketingové účely pouze v omezeném rozsahu
na základě oprávněného zájmu, a to pouze pro nabízení produktů a služeb ČS
, které souvisejí s produkty a
službami, které mi již ČS poskytuje či bude poskytovat. Proti takovému zpracování mám právo vznést námitku.
Námitka proti zpracování
� Nepřeji si, abyste mě oslovovali s jakýmikoli nabídkami ani jinak zpracovávali mé osobní údaje pro účely přímého
marketingu.
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