Ochrana osobních údajů

Čl. I.
Správce
HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.
Karlovo náměstí, 290/16
Praha 2, 120 00
IČO: 27 250 423
Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10 76 34
Registr vedený Českou národní bankou podle zákona o distribuci pojištění, a to jako
samostatný zprostředkovatel provozující činnost zprostředkování pojištění:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=82616&p_VER_I
D=1000&p_DATUM=04.11.2020&p_ROL_KOD=191

Čl. II.
Zpracovaní osobních údajů
1. Při zpracování osobních údajů jde o shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Také jde
o shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité
nebo pozdější zpracování.
2. Zpracovat, shromažďovat, uchovávat získané osobní údaje je možné dále zpracovávat. Na
takové zpracovaní je potřebný souhlas konkrétního subjektu.

Čl. II.
Účel zpracování osobních údajů
1. Účel zpracování osobních údajů je vypracování přihlášky na pojištění, zpracování dat o
konkrétním subjetku / pojištěném, likvidace pojistných událostí, komunikace s klientem.
2. Svou žádostí o uzavření pojištění nebo jiného finančního produktu sjednávaného správcem,
subjekt potvrzuje, že souhlasí s uložením osobních dat a údajů správcem, Tato data jsou
potřebné k sjednání pojištění, k přípravě nové nabídky nebo ke zkvalitnění současné nabídky
pro klienta.
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Čl. III.
Povinnosti správce
1. Správce je povinen informovat klienta o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním
údajům je souhlas dáván, komu a na jaké období.
2. Správce je povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající účelu uvedeném v čl.. II. a v
rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s
tímto účelem.
3. Správce je povinen konkrétni subjekt informovat, kto a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.

Čl. IV.
Práva subjektů
1. Konkrétní subjekt má právo přístupu k osobním údajům.
2. Konkrétní subjekt má právo na na opravu osobních údajů.
3. Konkretní subjekt musí být informován o jeho právech, o dobrovolnosti nebo povinnosti
poskytnout požadované osobní údaje.
4. Pokud mají být osobní údaje zveřejněny, subjekt může žádat, aby mu byla oznámena forma
tohoto zveřejnění

Čl. V.
Likvidace osobních údajů
Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provest likvidaci osobních
údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracování, nebe na základě žádosti
subjektu údajů.
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