Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společnostíBP Broker-Pool.cz, a.s., IČ: 29140129se sídlem Ypsilantiho
53/4, 60300Brno (dále také "BP"), jako správcem osobních údajů pro účely poskytování služeb finančního poradenství, a dále k
evidování mé osoby jakožto potenciálního klienta pro zprostředkování jiných finančních služeb poskytovaných dalšími partnery
správce.
Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:jméno a
příjmení, příp. akademické tituly, datum nebo rok narození, bydliště, rodinný stav, dosažené vzdělání, telefonické a emailové
spojení.
Beru na vědomí, že případné citlivé osobní údaje o mém zdraví, těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní
bezúhonnosti může BP zpracovávat pouze v případě, pokud je k tomu dán věcný důvod spočívající v povaze služby, která má být
poskytnuta.
Beru na vědomí, že:
 BP nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní
činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani
v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
 zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
a) Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dál GDPR);
 BP zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační
prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
 doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
 BP nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, avšak není
vyloučeno, že tak učiní partner správce v roli poskytovatele (finanční instituce).
 BP může osobní data v souladu s platnými předpisy, zejména s GDPR předat dalším správcům a/nebo ke zpracování
zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů, zejména zajištění bezpečnosti
osobních údajů
Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených GDPR mám právo požadovat od BP
přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých
osobních údajů.
Uděluji výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a pro účely jiných
aktivit přímého marketingu; mám kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého
marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesu námitku proti zpracování
svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolám souhlas, nebudou již mé osobní údaje pro tyto účely dále
zpracovávány. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Odmítnutí
dalšího zasílání sdělení je zdarma, s výjimkou případných telekomunikačních nákladů.
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení třetích stran.
Jsem starší osmnácti let.V případě, že čeština není mým rodným jazykem, potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasům
rozumím.

Dne:

Za správce (společnost)

__________________________________________
Jméno a příjmení, datum narození, podpis

__________________________________________
Jméno a příjmení, podpis

