
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

V souladu s: 
 
- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v 
platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"), 

- zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako 
"Zákon"), 

Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se 
zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů, kterým se rozumí Experta 
CZ, s.r.o., Příborská 333, 738 01, IČ 26840413 
 
KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel, prostředky a rozhoduje o rozsahu a 
způsobu zpracování Vašich osobních údajů je Experta CZ, s.r.o., Příborská 333, 738 01, IČ 
26840413. Společnost Experta CZ, s.r.o. je regulovaný subjekt pod dohledem České národní 
banky. 
 
Z JAKÉHO DŮVODU JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů: 
1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních 

účelů, 
2. zpracování je nezbytné pro vypracování nabídky pojištění, případně pojistné smlouvy, jejíž 

smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 

3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
4. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce 
5. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,                          
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

 
JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO? 
Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum 
narození, bydliště, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, telefon, e-mail, bankovní spojení  jsou 
zpracovávány za tím účelem vypracování nabídky pojištění, případně pojistné smlouvy.  
Ze stejného důvodu zpracováváme údaje vztahující se k předmětnému pojištění např. 
technický průkaz, řidičský průkaz, povolání, provozované sporty a údaje získané na základě 
záznamu z jednání. 
Zpracování osobních údajů je nutné pro plnění povinností správce osobních údajů např. zákon 
253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu – zákon AML.. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od posledního úkonu daného obchodu.  
 
Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení 
zpracovávání osobních údajů (viz níže). 
 
 



 
 
JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY? 
Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i 
automaticky (pomocí výpočetní techniky). 
Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich 
uložení do příslušného softwaru. 
Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a 
budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití. 
Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných a oprávněných případech 
pojišťovnám se kterými máme uzavřenou smlouvu na zprostředkování pojistných produktů.  
 
JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva: 
a) své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného 

rozhodnutí (právo neposkytnout údaje), 
b) svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou 

formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen,  
Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného 
zákonného důvodu. 

c) požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, 
d) požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
e) vyžádat přístup k těmto osobním údajům,  
f) podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,  
g) požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz, 
h) požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), 
i) uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a 

profilování, 
j) požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci, 
k) v souladu se Zákonem obrátit se v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních 

údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě.  

Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli; v případě 
pochybností svá práva uplatňujte písemným podáním doručeným na adresu sídla společnosti 
Experta CZ, s.r.o. 
 
V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktujte na adrese 
společnosti, nebo na emailové adrese info@experta.cz. 

 
 


