
Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR Společnost Perpetuel  s.r.o. ,IČO: 03077292, se s   le  Náměstí 13/15, Velké Meziříčí, 594 01, OR ve ené  Krajský  sou e  v Brně v o  íle C. vložka č. 104460, jako správce osobních ú ajů ( ále   jen    „Správce“) tí to v soula u s ustanovení  čl. 13 Nařízení Evropského parla entu a Ra y (EU) č. 2016/679 ze  ne 27.  ubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních ú ajů ( ále jen „Nařízení“), infor uje své klienty – fyzické osoby, a  ále fyzické 
osoby zastupující právnické osoby ( ále je notlivě jen „Subjekt údajů“) o to , že: 

 

 Osobní ú aje v rozsahu nezbytné  pro zprostře kování pojistné s louvy nebo jiného finančního produktu (i entifikační ú aje, kontaktní ú aje,  alší osobní ú aje dle konkrétního finančního pro uktu) pře ané Subjekte  ú ajů nebo získané Správce , bu ou Správce  zpracovávány za  účele    zprostře kování   pojištění   nebo   jiného   finančního   pro uktu a násle né správy, a to včetně vyřizování přípa ných nároků Subjektu ú ajů z pře  ětné s louvy. Právní  zákla e  pro zpracování osobních ú ajů Subjektu ú ajů je te y plnění s louvy se Subjekte  ú ajů a současně také plnění zákonných povinností Správce  le právních pře pisů upravujících zprostře kování pojištění a jiných finančních pro uktů,  ále pře evší  zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, ve ení  účetnictví, správy  aní, archivaci  oku entů. Titule  pro zpracování osobních ú ajů zvláštní kategorie (z ravotní stav) je  obrovolný souhlas Subjektu ú ajů. To platí i pro  arketingové účely. 
 Poku  je zpracování založeno na oprávněných záj ech Správce, je ná se o zpracování za účele  ve ení sou ních sporů, správních či ob obných řízení přípa ně vy áhání pohle ávek. 
 Důvo e  poskytnutí osobních ú ajů Subjektu ú ajů Správci je i entifikace s luvních stran, což je nezbytné pro zprostře kování pojištění nebo jiného finančního pro uktu vč. její násle né správy a uplatňování nároků z této s louvy, což by bez poskytnutí pře  ětných osobních ú ajů nebylo  ožné. 
 Osobní ú aje Subjektu ú ajů bu ou zpracovávány po  obu platnosti zprostře kované s louvy či její správy Správce  a po  obu běhu pro lčecí lhůty na plnění ze s louvy ( ax. 

10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy,  ále po dobu u ělení souhlasu Subjektu ú ajů se zpracování , poku  byl souhlas u ělen,  ále po  obu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa,  ozorový orgán, archivační pře pisy) či pro účely oprávněných záj ů Správce (sou ní spor). Správce zpracovává osobní ú aje výhra ně pro vy ezené účely v soula u s existující  právní  titule  pro zpracování. 
 Osobní ú aje Subjektu ú ajů  ohou být pro účely zprostře kování pojištění nebo jiného finančního pro uktu poskytnuty subjektů  provozující  na úze í ČR pojišťovací nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření,  oplňkové penzijní spoření a  alší  finanční  institucí  ve s luvní  vztahu se Správce , po řízený  pojišťovací  zprostře kovatelů  Správce, oprávněný  za ěstnanců  Správce a  ále osobá , které Správci poskytují IT, právní, účetní a pora enské služby v záj u zajištění řá ného plnění povinností stanovených obecně závazný i právní i pře pisy a s luvní i závazky. Osobní ú aje  ále  ohou být rovněž poskytnuty  le zákona orgánů  činný  v trestní  řízení, 

sou ů , ČNB, správci  aně, finanční správě, exekutorů  či insolvenční  správců , ČKP      
a jiný  orgánů  veřejné moci. Se souhlasem Subjektu ú ajů mohou být poskytnuty i členů  
OK HOLDING. 

 Při zpracování osobních ú ajů Subjektu ú ajů nebu e  ocházet k auto atizované u rozho ování ani k profilování. 



 Správce ne á v ú yslu pře at osobní ú aje Subjektu ú ajů  o třetí ze ě,  ezináro ní organizaci nebo jiný  než výše uve ený  třetí  osobá . 
 Subjekt ú ajů  á právo poža ovat o  Správce přístup ke svý  osobní  ú ajů , jejich opravu nebo vý az, popřípa ě o ezení zpracování, a vznést ná itku proti zpracování,  á právo na přenositelnost těchto ú ajů k jiné u správci, jakož i právo po at stížnost u Úřa u pro ochranu osobních ú ajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz)  á-li za to, že Správce při zpracování osobních ú ajů postupuje v rozporu s Nařízení . 
 Subjekt ú ajů  á právo o volat k ykoliv u ělený souhlas se zpracování  svých osobních ú ajů či výslovný souhlas se zpracování  zvláštní kategorie osobních ú ajů, aniž je tí   otčena zákonnost zpracování založená na souhlasu u ělené  pře  jeho o volání . 
 Kontaktní ú aje Správce pro zpracování osobních ú ajů jsou: 

o Michal Karafiát, e-mail - karafiat@perpetuel.cz, tel: +420 732 670 766 

 

 Správce nej enoval pověřence pro ochranu osobních ú ajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve s yslu Nařízení. 
Ve Velké  Meziříčí, dne 24. 5. 2018 
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