SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Číslo
smlouvy:

Příjmení:
Titul
před:

Klient

Jméno:
Rodné
číslo:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

Místo
narození:

Titul
za:

Číslo pojištěnce

(Vyplňuje pouze
cizinec, bylo-li mu číslo přiděleno.):

Státní
občanství:

Muž

Žena

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:
Ulice:

Č. p.:
Kód
země:

Místo:

PSČ:

Č. or.:
(Nevyplněním se automaticky
použije kód ČR.)

1. SOUHLASÍTE, ABYCHOM VÁS KONTAKTOVALI ZA ÚČELEM MARKETINGU, TJ. S OBCHODNÍMI NABÍDKAMI, KTERÉ SE TÝKAJÍ ČINNOSTÍ
SPOLEČNOSTÍ SKUPINY GENERALI PO UVEDENOU DOBU?
V případě, že se stanete klientem kterékoliv ze společností Skupiny Generali, budeme Vás moci kontaktovat nejen po dobu trvání tohoto smluvního vztahu,
ale i poté po dobu 5 let od skončení posledního smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností Skupiny Generali, který existoval v den, kdy jste tento souhlas
udělil. V případě, že nám předáte své osobní údaje pro účely vypracování nabídky na jakýkoliv produkt od kterékoliv ze společností Skupiny Generali, ale
klientem žádné ze společností Skupiny Generali se nestanete, budeme Vás moci kontaktovat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.
ANO
2. SOUHLASÍTE, ABYCHOM VÁS KONTAKTOVALI PROSTŘEDKY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (E-MAIL, SMS, WEBOVÉ ROZHRANÍ, SOCIÁLNÍ SÍTĚ,
MOBILNÍ APLIKACE, APOD.) ZA ÚČELEM MARKETINGU, TJ. S OBCHODNÍMI NABÍDKAMI, KTERÉ SE TÝKAJÍ ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTÍ SKUPINY
GENERALI PO UVEDENOU DOBU?
V případě že se stanete klientem kterékoliv ze společností Skupiny Generali, budeme Vás moci kontaktovat nejen po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, ale
i poté po dobu 5 let od skončení posledního smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností Skupiny Generali, který existoval v den, kdy jste tento souhlas udělil.
V případě, že nám předáte své osobní údaje pro účely vypracování nabídky na jakýkoliv produkt od kterékoliv ze společností Skupiny Generali, ale klientem
žádné ze společností Skupiny Generali se nestanete, budeme Vás moci kontaktovat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.
ANO
D. Každý z výše uvedených souhlasů je dobrovolný. Udělení nebo neudělení souhlasu resp. pozdější odvolání kteréhokoliv z nich nemá vliv na uzavření nebo
trvání jakékoliv smluvního vztahu uzavřeného s některou ze společností Skupiny Generali. Každý z udělených souhlasů můžete kdykoliv odvolat.
E. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců společností Skupiny Generali. Za účelem přizpůsobení nabídky Vašim
potřebám a pro účely rozhodnutí, se kterými nabídkami Vás oslovíme, můžeme provádět analýzy Vašich údajů (tzv. profilování). V rámci těchto analýz však
nikdy nedochází k plně automatizovanému rozhodování.
F. V souvislosti se zpracováním osobních údajů společnostmi Skupiny Generali můžete mít zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
Máte právo žádat opravu nepřesných údajů. V situacích a za podmínek předvídaných právním řádem, máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás
týkají, nebo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost či právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo podat podnět našemu pověřenci pro
ochranu osobních údajů. Můžete požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se budete domnívat, že zpracováváme Vaše osobní údaje v
rozporu s principy ochrany osobních údajů a právními předpisy. Můžete také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz. Svá práva můžete vykonat vůči kterémukoliv ze společných správců – společností Skupiny Generali.
G. Kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete na adrese: Česká pojišťovna a. s., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123,
Praha 4; e-mail: dpo@pfcp.cz.
H. Další podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích a Vašich právech, která můžete vůči společnostem Skupiny Generali uplatnit, naleznete na
www.pfcp.cz v sekci O nás nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání na všech obchodních místech společnosti Česká pojišťovna a. s.
I. Upozornění: Pokud jste nám v souladu s novou právní úpravou ochrany osobních údajů účinnou od 25. 5. 2018 tento souhlas již udělil(a), není třeba jej
udělovat znovu. Pokud tak přesto učiníte, nahrazuje se souhlas původní tímto souhlasem novým. Pokud souhlas znovu neudělíte, a předchozí souhlas
neodvoláte, platí původně udělený souhlas, a to po dobu v něm uvedenou. Pokud se rozhodnete nám tento souhlas neudělit, má ta ze společností Skupiny
Generali, se kterou máte uzavřen smluvní vztah, tzv. oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů za účelem provedení přímého marketingu, tj.
pro nabízení vlastních produktů. Proti takovému zpracování můžete kdykoli zdarma podat námitku.
J. Udělením tohoto souhlasu ke zpracování osobních údajů zároveň ve vztahu k těmto údajům souhlasíte s prolomením povinnosti mlčenlivosti dle zvláštního
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření;
vše ve znění pozdějších předpisů, vůči ostatním společnostem Skupiny Generali.
Udělením nebo neudělením souhlasu(ů) ve smyslu výše uvedeném nejsou dotčeny klientovy případné v minulosti již udělené souhlasy se zpracováváním
osobních údajů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

CO SE STANE, POKUD SOUHLASÍTE?
Nezahltíme Vás každý týden mnoha emaily s nabídkou produktů a služeb. Naše komunikace je jiná. Snažíme se individuálně zjišťovat potřeby klientů
a okamžitě reagovat. Chceme Vám vždy nabízet jen ten nejlepší penzijní spořicí produkt na trhu, případně nabídnout vhodné finanční produkty ostatních
členů naší finanční skupiny.
Souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat. Odvoláním však způsobíte, že už Vám nebudeme zasílat naše nabídky, které pro Vás mohou být zajímavé.
Zaškrtnutím políčka ANO u níže uvedených souhlasů a podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, aby se společnými správci Vašich osobních údajů pro
účely marketingu staly společnosti skupiny Generali.1)
A. Společný správce znamená, že společnosti ve Skupině Generali jsou pro účely marketingu oprávněny Vaše osobní údaje sdílet a vhodným způsobem zpracovávat.
B. Pokud zaškrtnete ANO, budeme zpracovávat pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou pro marketingové účely nezbytné. Jedná se o tyto kategorie
údajů: identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo); kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, email); sociodemografické
údaje (např. věk, povolání); údaje o produktech, které už u společností Skupiny Generali máte zakoupené (tj. jaká pojištění nebo jiné produkty máte sjednány,
jejich vybrané základní parametry); údaje získané z veřejných zdrojů jako např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku.
C. Svůj souhlas vyjádřete jednotlivě v odpovědích na následující otázky:

Datum podpisu:

.

.

2 0 1

Vyhrazeno pouze
pro potřeby PSČP

Podpis klienta

Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, IČ: 61858692, tel.: 261 149 111, internet: www.pfcp.cz, e-mail: pfcp@pfcp.cz

SPOLEČNÍ SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1)
Společnými správci Vašich osobních údajů pro účely marketingu jsou tyto společnosti skupiny Generali: Česká pojišťovna a. s., IČ: 45272956; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.,
IČO: 49240749; ČP Distribuce a. s., IČO: 44795084; Direct Care s. r. o., IČ: 26416549; Europ Assistance s. r. o., IČ: 25287851; FINHAUS a. s., IČO: 27108562; Generali Investments CEE,
investiční společnost, a. s., IČ: 43873766; Generali Pojišťovna a. s., IČ: 61859869; Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., IČ: 61858692.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738,
IČ 61858692, DIČ CZ699001273, telefon: +420 261 149 111, e-mail: pfcp@pfcp.cz, internet: www.pfcp.cz

INFORMACE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE SMLOUVY A VZOR PÍSMA
Jelikož je formulář smlouvy zpracováván elektronicky, je nutné jej vyplňovat pečlivě a dodržovat následující pokyny:
pro vyplňování používejte kuličkové pero píšící nejlépe černě, výjimečně modře (jiné barvy nejsou povoleny);
údaje vyplňujte jen do naznačených políček, každý znak (včetně mezer, čárek a teček) do samostatného políčka;
údaje vyplňujte pečlivě a nepřetahujte okraje políček;
kódy zemí uvádějte dle následujícího vzoru: Slovenská republika SVK, Spolková republika Německo DEU, Polská republika POL, Rakouská republika AUT atd.;
pro vyplňování používejte velká tiskací písmena a číslice dle vzoru;
zaškrtávací pole vyplňujte čitelným křížkem a nepřetahujte do jiných polí.
Vzor písma pro vyplňování formuláře smlouvy:

A Á Ä B C Č Ć D Ď E É Ě Ë F G H I Í J K L Ľ M N Ň Ń O Ó Ö Ô P Q R Ř Ŕ
S Š Ś T Ť U Ú Ů Ü V W X Y Ý Z Ž Ź ’ . , ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / ( )
Vzor vyplňování zaškrtávacích polí:

185/042018

Správně:

Špatně:

