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O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PORADCE, KANDIDÁTY
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1.

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 120 21, IČO: 601 92 852, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen „MP“) je správcem Vašich osobních
údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za
něj. V některých případech může být MP též v pozici zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely
určené jiným správcem. Více informací o naší činnosti a nabídce našich služeb naleznete na webových stránkách
www.modrapyramida.cz. Pokud v tomto informačním memorandu, ani na našich webových stránkách nenaleznete odpovědi
na Vaše dotazy, nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat:
E-mailem:
Telefonicky:
Poštou:

info@modrapyramida.cz
222 824 755
Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2

Kontaktovat můžete také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pana Ing. Radka Basára, MBA, a to na adrese:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1.

verze ze dne 1. 6. 2018

2.

INFORMACE PRO KANDIDÁTY

V průběhu provádění výběrového řízení na pozici poradce musíme učinit určité kroky, v rámci kterých dochází ke zpracování
Vašich osobních údajů, jakožto zájemců o spolupráci.
a)

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, adresa bydliště, korespondenční adresa, státní příslušnost,
národnost, fotografie, telefonní spojení, e-mailová adresa, adresa profilu na profesních sociálních sítích a další relevantní
osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Profesní údaje
Seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty a osvědčení, předcházející zaměstnavatelé vč. oboru
činnosti, motivační dopis, reference, řidičský průkaz, zájmy, psychologické testy, psychodiagnostický test, náborové testy
a další relevantní osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Komunikační údaje
Poznámky z telefonických rozhovorů, videonahrávky, poznámky z osobních pohovorů a případně písemná komunikace.
Kamerové záznamy
V případě Vaší osobní návštěvy jsou ukládány kamerové záznamy z vybraných prostor budov.
Údaje o záznamech v rejstříku trestů

b)

Z jakých zdrojů informace o Vás získáváme
Informace získáváme primárně od Vás, z Vašeho životopisu, portálů zaměřených na inzerci nabídek spolupráce, na které
byla zaslána reakce, prostřednictvím personální agentury, na základě referencí nebo ze vzájemné komunikace,
z profesních sociálních sítí a internetu.
Osobní údaje získáváme také z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí a dalších obdobných zdrojů,
zejména z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku nebo z centrální evidence exekucí.

c)

Pro jaké účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění
daného účelu. Účely a tituly zpracování uvádíme níže.
Jednání o smlouvě
MP zpracovává Vaše osobní údaje pro účely vedení výběrového řízení a uzavření smlouvy s nejvhodnějším kandidátem.
Poskytnutí osobních údajů je tedy smluvním požadavkem, v případě jejich neposkytnutí nemůže dojít k uzavření smlouvy.
Řízení rizik a ochrana majetku
Z titulu oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku, ochrany života a zdraví osob vstupujících do objektů MP (zejména do sídla a na poradenská centra MP), jsou-li v těchto objektech nainstalovány bezpečnostní kamerové systémy se
záznamem. O provozování kamerového systému jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí při vstupu
do sledovaného prostoru. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení.
Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
Vnitřní administrativní účely
Vaše údaje zpracováváme též z titulu oprávněného zájmu pro naše vnitřní administrativní účely (například vyhodnocení
úspěšnosti náborových kampaní, interní reporting, optimalizace procesů v rámci MP apod.).
Udělené souhlasy
Vaše osobní údaje můžeme případně zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely nabídky jiné pozice
v rámci MP či Finanční skupiny Komerční banky, a.s. Souhlas udělujete vždy zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

d)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Informace uchováváme pouze po dobu trvání výběrového řízení na inzerovanou pozici. V případě udělení Vašeho
souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje uloženy za účelem nabídky jiné pracovní pozice v MP po
dobu 24 měsíců. Záznamy spojené s ochranou budov jsou ukládány nejdéle po dobu 7 dnů.

e)

Příjemci osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je MP či jednotlivé společnosti Finanční skupiny Komerční banky, a.s. Zpracovatelem
mohou být třetí strany, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Kategoriemi užívaných
zpracovatelů jsou personální agentury, zpracovatelé psychologických testů, jiní poradci podílející se na výběrovém
procesu.

Finanční skupina Komerční banky, a.s.: ALD Automotive s. r. o., IČO: 610 63 916 ALD Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 47 977 329;
ESSOX s.r.o., IČO: 267 64 652; Essox Finance, s.r.o., IČO: 35 846 968; Factoring KB, a.s., IČO: 251 48 290; Komerční banka, a.s., IČO:
453 17 054; Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 472 31 564; KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 618 60 018; Komerční
pojišťovna, a.s., IČO: 639 98 017; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 601 92 852; SG Equipment Finance Czech Republic,
s.r.o., IČO: 610 61 344; SG Equipment Finance Czech Republic - org. zložka, IČO: 31785972.

2

3.

INFORMACE PRO PORADCE

V této sekci informační memorandum popisuje zejména, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme
Vaše osobní údaje jakožto spolupracujícího poradce.
a)

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, rodné příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, korespondenční
nebo jiná kontaktní adresa, pohlaví, státní příslušnost, národnost, údaje o dokladech totožnosti (včetně případného pořízení
fotokopie dokladu totožnosti při vzniku obchodního vztahu nebo v jeho průběhu v souladu s právními předpisy), Váš
podpis, fotografie, telefonní spojení, e-mailová adresa, IČO a další údaje z živnostenského rejstříku, registrační čísla a
údaje z Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky, identifikační údaje u MP
či jejich obchodních partnerů, adresa profilu na profesních sociálních sítích a další relevantní osobní údaje, které jste nám
poskytl/a.
Profesní údaje
Seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty a osvědčení, předcházející zaměstnavatelé vč. oboru
činnosti a zdroje náboru, motivační dopis, reference, zájmy, náborové a certifikační testy, informace o zapracování,
absolvovaných školeních a certifikacích v MP a další relevantní osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Údaje související se smlouvou (zejména s předpoklady pro výkon činnosti a s výkonem činnosti)
Poskytované produkty a služby – udělená zmocnění a oprávnění k distribuci produktů v nabídce MP, absolvovaná školení
a odborné zkoušky pro výkon činnosti dle smlouvy o poskytování finančního poradenství, datum účinnosti, datum
vypršení, důvody ukončení smlouvy či jednotlivých zmocnění či oprávnění, informace z případných stížností a podnětů,
dále porušení pokynů a instrukcí MP či právních předpisů, obvyklé místo výkonu činnosti a zařazení v distribuční síti MP,
evidence zprostředkovaných obchodních případů, příp. storen a hodnocení výkonu činnosti (sledování výkonu a kvality),
provize a další odměny, telefonické, e-mailové či písemné dotazy související s výkonem činnosti a další osobní údaje
obsažené ve smlouvě a další relevantní osobní údaje.
Finanční údaje
Název banky, číslo účtu, údaje o příp. plátcovství DPH, případné exekuční či insolvenční řízení, potvrzení o bezdlužnosti
a stavu nedoplatků a další relevantní osobní údaje.
Komunikační údaje
Poznámky z telefonických rozhovorů, fotografie, videonahrávky, poznámky z osobních rozhovorů a případně písemná
komunikace.
Monitoring
V případě Vaší přítomnosti jsou ukládány kamerové záznamy z vybraných prostor MP a poradenských center. Z důvodu
bezpečnosti informačních systémů MP jsou ukládány informace o Vašem přihlášení a odhlášení, lokační údaje Vámi
užívaného zařízení vč. IP adresy, je protokolována Vaše aktivita ve vybraných aplikacích. V případě Vašeho telefonického
dotazu na poradenské centrum MP jsou nahrávány Vaše hovory s MP, zejména jako doklad o zadání požadavku, stejně
tak Vaše dotazy a podněty vznesené e-mailovou či písemnou formou.
Údaje o záznamech v rejstříku trestů a údaje pro posouzení důvěryhodnosti

b)

Z jakých zdrojů informace o Vás získáváme
Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Od Vás osobní
údaje získáváme zejména za účelem přípravy smlouvy o poskytování finančního poradenství a jejího podpisu, a dále
osobní údaje poskytnuté během doby trvání spolupráce.
Dále získáváme osobní údaje z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména z obchodního
rejstříku, ze živnostenského rejstříku, ze seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní
banky, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, nebo z centrální evidence exekucí. Výjimečně mohou nastat
situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být např. soud, exekutor, insolvenční správce nebo
jiný orgán veřejné moci.

c)

Pro jaké účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění
daného účelu. Účely zpracování uvádíme níže.
Uzavření a plnění smlouvy
MP zpracovává Vaše osobní údaje pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smlouvy o poskytování
finančního poradenství, pro účely plnění povinností z ní vyplývajících. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy
smluvním požadavkem, v případě jejich neposkytnutí nemůže dojít k uzavření smlouvy.
Plnění právních povinností
MP zpracovává Vaše osobní údaje též pro splnění povinností, které jsou nám uloženy právními předpisy České republiky
(např. zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem
o účetnictví, daňovými zákony, zákony vztahujícími se k distribuci na finančním trhu České republiky) a Evropské unie.
Uchovávat a zpřístupnit Vaše osobní údaje může být nutné také z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů
a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států. Vztahují
se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše údaje našim daňovým poradcům, auditorům
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a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů. Z právních předpisů (včetně
mezinárodních smluv) pro nás mohou plynout další povinnosti, při nichž dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Řízení rizik a ochrana majetku
Z titulu oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku, ochrany života a zdraví osob vstupujících do objektů MP (zejména do sídla a na poradenská centra), jsou-li v těchto objektech nainstalovány bezpečnostní kamerové systémy se
záznamem. O provozování kamerového systému jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí při vstupu
do sledovaného prostoru. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení.
Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
Vnitřní administrativní účely
Vaše údaje zpracováváme též z titulu oprávněného zájmu pro naše vnitřní administrativní účely (například interní
reporting, optimalizace procesů v rámci MP apod.).
Vymáhání pohledávek a obhajoba našich právních nároků
Některé osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu našeho oprávněného zájmu bránit naše práva a obhajovat naše
nároky v případném sporu vzniklém v souvislosti s naším obchodním vztahem.
Udělené souhlasy
Vaše osobní údaje můžeme případně zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely marketingové
komunikace, tj. zpracování fotografií, videonahrávek a osobních údajů v souvislosti s marketingovou podporou činnosti
MP. Souhlas udělujete vždy zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
d)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Zpravidla Vaše osobní údaje uchováváme po dobu platnosti smlouvy o poskytování finančního poradenství až do uplynutí
4 let od úplného vypořádání všech vzájemných vztahů a nároků a vypořádání všech smluvních vztahů s klienty, na kterých
jste se podílel/a. Ve vztahu k některým osobním údajům máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem tyto údaje
uchovávat i po skončení našeho obchodního vztahu. Jedná se zejména o osobní údaje uvedené na účetních podkladech;
pro účely prověření důvěryhodnosti a odborné způsobilosti; pro účely zapsání do seznamu regulovaných a registrovaných
subjektů finančního trhu; pro účely archivace marketingových materiálů; v certifikátu o absolvování odborné zkoušky.
S ohledem na náš oprávněný zájem bránit naše práva a obhajovat naše nároky v případném sporu vzniklém v souvislosti
s naším obchodním vztahem budeme uchovávat potřebné dokumenty, které můžeme pro tyto účely potřebovat, po dobu
4 let od ukončení našeho obchodního vztahu. Záznamy spojené s ochranou budov jsou ukládány nejdéle po dobu 7 dnů
a záznamy z informačních systémů po dobu 2 let.

e)

Příjemci osobních údajů
V závislosti na účelu zpracování osobních údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob:
příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, orgánu finančního
dozoru);
registrům vázaných zástupců;
příslušným soudům.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme zejména následující
kategorie zpracovatelů: poskytovatelé benefitů, externí školící agentury, personální agentury a poskytovatelé profesních
psychodiagnostických služeb, marketingové agentury, dodavatelé IT služeb, poskytovatelé poštovních služeb, výzkumné
agentury, advokáti a advokátní kanceláře, inkasní agentury. Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném
rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním
partnerům, zejména společnostem Skupiny KB a dalším obchodním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy o
zpracování osobních údajů chránící Vaše práva a svobody.
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4.
a)

INFORMACE PRO SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY NAŠICH PARTNERŮ
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme
Jelikož vykonáváte určité činnosti pro naše smluvní partnery, zpracováváme o Vás základní osobní údaje, které umožňují
Vaši identifikaci při zprostředkování produktů ve prospěch MP a přihlášení do informačních systémů MP.
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, korespondenční adresa, IČO,
identifikační údaje u MP vč. příslušnosti ke smluvnímu partnerovi MP, telefonní spojení, e-mailová adresa a další
relevantní osobní údaje, které nám smluvní partner o Vás poskytl.
Údaje související se smlouvou
Poskytované produkty a služby – udělená oprávnění k distribuci produktů v nabídce MP a přístupu do informačního
systému MP, absolvovaná školení k výkonu činnosti, datum účinnosti, datum vypršení oprávnění, důvody ukončení
jednotlivých oprávnění, informace z případných stížností a podnětů, dále porušení pokynů a instrukcí MP či právních
předpisů, evidence zprostředkovaných obchodních případů, příp. storen a hodnocení výkonu činnosti (sledování výkonu
a kvality), telefonické, e-mailové či písemné dotazy související s výkonem činnosti a další relevantní osobní údaje.
Komunikační údaje
Poznámky z telefonických rozhovorů, videonahrávky, poznámky z osobních rozhovorů a případně písemná komunikace.
Monitoring
V případě Vaší osobní návštěvy jsou ukládány kamerové záznamy z vybraných prostor MP a poradenských center.
Z důvodu bezpečnosti informačních systémů MP jsou ukládány informace o Vašem přihlášení a odhlášení, lokační údaje
Vámi užívaného zařízení vč. IP adresy, je protokolována Vaše aktivita ve vybraných aplikacích. V případě Vašeho
telefonického dotazu na poradenské centrum MP jsou nahrávány Vaše hovory s MP, zejména jako doklad o zadání
požadavku, stejně tak Vaše dotazy a podněty vznesené e-mailovou či písemnou formou.

b)

Z jakých zdrojů informace o vás získáváme
Osobní údaje nám poskytuje smluvní partner MP na základě souhlasu, který jste smluvnímu partnerovi MP udělil. Další
informace jsou získávány z informačních systémů MP a systémů ochrany budov, případně ze vzájemné komunikace.
Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být např. soud, exekutor,
insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci. V ojedinělých případech získáváme osobní údaje z dalších veřejně
přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, ze seznamu
regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky, z insolvenčního rejstříku nebo z centrální
evidence exekucí.

c)

Pro jaké účely a z jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění
daného účelu. Účely zpracování uvádíme níže.
Uzavření a plnění smlouvy
MP zpracovává Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy o spolupráci uzavřené mezi MP a partnerem, jejímž
předmětem je zprostředkování produktů MP ze strany partnera spočívající ve vyhledávání zájemců o produkty MP,
informování zájemců o produktech MP a vyvíjení činnosti vedoucí k uzavření smluvního vztahu se zájemcem a v dalších
souvisejících činnostech jako je zřízení přístupu do informačních systémů MP pro potřeby sjednávání obchodních případů,
evidence zprostředkovaných obchodních případů, příp. storen a vyplácení provize partnerovi. Partner za tím účelem
používá své spolupracující osoby.
Vnitřní administrativní účely
Vaše údaje zpracováváme též z titulu oprávněného zájmu pro naše vnitřní administrativní účely (například interní
reporting, optimalizace procesů v rámci MP apod.).
Plnění právních povinností
MP zpracovává Vaše osobní údaje též pro splnění povinností, které jsou nám uloženy právními předpisy České republiky
(např. zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem o účetnictví, daňovými zákony, zákony vztahujícími se k distribuci na finančním trhu České republiky) a Evropské unie.
Uchovávat a zpřístupnit Vaše osobní údaje může být nutné také z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů
a jiných dozorových a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států. Vztahují
se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše údaje našim daňovým poradcům, auditorům
a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů. Z právních předpisů (včetně
mezinárodních smluv) pro nás mohou plynout další povinnosti, při nichž dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Řízení rizik a ochrana majetku
Z titulu oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku, ochrany života a zdraví osob vstupujících do objektů MP (zejména do sídla a na poradenská centra), jsou v těchto objektech nainstalovány bezpečnostní kamerové systémy se záznamem.
O provozování kamerového systému jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí při vstupu do
sledovaného prostoru. V případě nutnosti mohou být kamerové záznamy předány orgánům činným v trestním řízení.
Mimo tento účel nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.
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d)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Po ukončení Vámi vykonávaných činností pro partnery MP jsou Vaše osobní údaje mazány nejpozději po uplynutí 4 let
od úplného vypořádání všech vzájemných vztahů a nároků a vypořádání všech smluvních vztahů s klienty, na kterých jste
se podílel/a. S ohledem na náš oprávněný zájem bránit naše práva a obhajovat naše nároky v případném sporu vzniklém
v souvislosti se smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi MP a partnerem, budeme uchovávat potřebné dokumenty, které
můžeme pro tyto účely potřebovat, po dobu 4 let od ukončení zmíněné smlouvy o spolupráci. Záznamy spojené s ochranou
budov jsou ukládány nejdéle po dobu 7dnů a záznamy z informačních systémů po dobu 2 let.

e)

Příjemci osobních údajů
V závislosti na účelu zpracování osobních údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob
příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, orgánu finančního dozoru),
a příslušným soudům.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie
zpracovatelů: dodavatelé IT služeb, advokáti a advokátní kanceláře. Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze
v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim
smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy o zpracování osobních údajů chránící Vaše práva a svobody.
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5.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JSOU
ZABEZPEČENY

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme
nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální
možné míře a nemohly tedy být zneužity.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá
v informačních systémech MP, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
především vybranými zaměstnanci MP a zpracovateli uváděnými vždy u příslušného účelu zpracování. Učinili jsme taková
opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci MP a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich
zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech
(osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má MP uzavřenu písemnou smlouvu
o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky
pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny přímo u nás.
Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky a případně v dalších zemích Evropské unie, kde je zajištěna stejná
úroveň ochrany osobních údajů jako v České republice. Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme, ledaže byste k tomu
pro konkrétní případ vyslovili souhlas.

6.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít
následujících práv:
a)

Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b)

Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o vás zpracováváme nesprávné nebo
nepřesné osobní údaje.

c)

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše
osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:
-

-

osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod
pro zpracování;
vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely
přímého marketingu;
osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České
republiky; nebo
jedná se o osobní údaje dítěte shromážděné v souvislosti s nabídkou služby informační společnosti (služba
poskytovaná na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb).

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
d)

pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro
splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování
Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
-

zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;
zpracování je protiprávní;
zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo
vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme
v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále
zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů).
Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás
budeme předem informovat.
e)

Právo na přenos. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění
smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou v takovém případě
poskytnuty elektronicky v zabezpečeném souboru.
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f)

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména
GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu
členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména
dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo
k domnělému porušení).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:
- pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
- pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
- pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit
poskytované služby.
V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné oprávněné
důvody pro (i) zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; nebo (ii) určení, výkon a/nebo obhajobu
našich právních nároků.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely
zpracovávat.
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení
Vaší žádosti.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
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