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SOUHLAS SE ZPRAVOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
www.portal-pojisteni.cz
Dle zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

A. SOUHLAS - Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů“ a kliknutím na políčko „spočítat“
1. Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce http://www.portal-pojisteni.cz a odesláním osobních údajů (jméno,
příjmení, věk, adresa bydliště, telefonní číslo a elektronická adresa) kliknutím na políčko „spočítat“ tamtéž dává uživatel souhlas, že se seznámil s níže
uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v kalkulaci pojištění na webové stránce http://www.portal-pojisteni.cz byly zpracovávány
společností finPROGRES PARTNERS s.r.o., se sídlem Na staré vinici 418/20, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 29304270, zapsána v obchodním rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 213504, zapsána do registru ČNB pod číslem 158012PA, která je provozovatelem srovnávače PORTÁL POJIŠTĚNÍ (dále
jen „správce osobních údajů“) za účely nabízení obchodu a služeb, a to až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Uživatel souhlasí i s využitím jeho
elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení.
2. Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené kontaktní údaje byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem
nabízení obchodu a služeb. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto
souhlasu. Dalšími správci mohou být jiné společnosti, vždy však za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů.

B. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE O PRAVDIVOSTI UVEDENÝCH ÚDAJŮ
1. Uživatel prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů
uděluje po zralé úvaze, na základě svobodné vůle a po řádném obeznámení se se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů (dále jen „Zákon“).

C. INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. finPROGRES PARTNERS s.r.o. jako správce osobních údajů Vás tímto informuje o následujících skutečnostech:
a) poskytnutí osobních údajů uživatelem je nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy. Neposkytne-li uživatel požadované osobní údaje nebo dojde-li
k odvolání souhlasu před uzavření pojistné smlouvy, nelze uzavření pojistné smlouvy zprostředkovat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
po uzavření pojistné smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek Pojistitele;
b) poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na korespondenční adrese finPROGRES PARTNERS s.r.o., se sídlem
Na staré vinici 418/20, 140 00 Praha 4 - Krč, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
c) výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto
zpracováním správci osobních údajů,
d) správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;
e) Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
f) Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím spolupracovníků nebo zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména
zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Zákona. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen
osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, až již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím
zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
g) Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:
1. požádat společnost o vysvětlení,
2. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
3. požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů uživatele,
4. požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.
2. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách http://www.portal-pojisteni.cz. Tyto webové stránky jsou průběžně
aktualizovány a informace na nich zveřejňované se proto budou v čase měnit tak, aby odpovídaly skutečnosti.
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