
INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Bližší informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") 

  

A) Právo na přístup k údajům 

  

Jako osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, máte právo získat od nás jako provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, 

které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: 

a. účely zpracování. 

b. kategorie dotčených osobních údajů. 

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo 

mezinárodní organizace. 

d. pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení. 

e. existence práva požadovat od banky jako provozovatele opravu osobních údajů nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, 

nebo práva namítat proti takovému zpracování. 

f. právo podat stížnost orgánu dozoru. 

g. pokud osobní údaje nebyly získány od Vás jako dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj. 

h. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného a v těchto případech alespoň smysluplné informace o 

použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro Vás jako dotčenou osobu. 

 

Pokud nás o výše uvedené údaje požádáte, my Vám na základě vaší žádosti poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Za 

jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud podáte žádost 

elektronickými prostředky, informace Vám poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. 

Upozorňujeme Vás však, že právo získat kopii vašich osobních údajů, nesmí mít v souladu s Čl. 15 odst. 4 Nařízení nepříznivé důsledky na 

práva a svobodu druhých osob. 

Účely: předpokládaná doba uchování Vašich osobních údajů i příjemců Vašich osobních údajů pro jednotlivé účely zpracování, jsou uvedeny 

na této webové stránce.  

Vaše osobní údaje nezasíláme mezinárodním organizacím a ani do třetích zemí ve smyslu Nařízení. 

 

B) Právo na opravu 

  

Pokud se domníváte, že jsou o Vás zpracovávány nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje, máte právo požadovat opravu zpracovávaných 

osobních údajů. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely 

zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení. 

 

C) Právo na výmaz (právo na zapomnění) 

  

Za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení jste oprávněn požadovat výmaz svých osobních údajů a Provozovatel je povinen bez zbytečného 

odkladu vymazat vaše osobní údaje. O takový výmaz můžete požádat zejména pokud:  

a) Provozovatel osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovávány,  

b) jestliže odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí a současně, pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich 

zpracování, c) osobní údaje se zpracovávaly nezákonně,  

c) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému 

Provozovatel podléhá,  

d) pokud namítáte proti zpracovávání svých osobních údajů, pokud je zpracování z naší strany založené na našem oprávněném zájmu 

a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo kdykoliv,  

e) pokud namítáte proti zpracování osobních údajů, pokud je jejich zpracování založené na oprávněném zájmu, kterým je tzv. přímý 

marketing našich výrobků a služeb.  

Také Vás informujeme o tom, že pokud jsme s vaším souhlasem zveřejnili vaše osobní údaje a jsme povinni jejich ve smyslu výše uvedeného 

vymazat, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikneme odpovídající opatření, včetně technických opatření, 

abychom informovali další provozovatele, kteří vykonávají zpracovávání osobních údajů, že dotknutá osoba je žádá, aby vymazali všechny 

odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky. 

Také Vás informujeme o tom, že nejsme povinni provést výmaz vašich osobních údajů na základě vaší žádosti v případě, kdy je zpracování 

nezbytné pro: 

a) uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.  

b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel 

podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.  

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i), jakož i článkem 9 odst. 3 Nařízení.  

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely pokud je 

pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo  

e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 

 
D) Právo na omezení zpracování 

  

Jak dotčená osoba máte právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud:  

a) jako dotčená osoba napadnete správnost zpracovávaných osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit 

správnost osobních údajů,  

b) zpracování osobních údajů je protizákonné a vy jako dotčená osoba namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho 

omezení jejich použití,  

c) Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy jako dotčená osoba k prokázání, uplatňování 

nebo obhajování právních nároků 

d) namítáte jak dotčená osoba vůči zpracovávání osobních údajů na podkladě tzv. oprávněného zájmu, a to až do ověření, zda 

oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody. 

 

Pokud se zpracování vašich osobních údajů omezilo, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze s vaším souhlasem jako 

dotyčné osoby, nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, 

nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu unie nebo členského státu. Pokud jste jako dotčená osoba dosáhly omezení zpracování svých 

osobních údajů, je Provozovatel povinen informovat Vás o skutečnosti, že bude omezení zpracování zrušeno a to před tím, než se tak má stát. 



  

E) Právo na informaci o příjemcích v souladu s Čl. 19 Nařízení 

  

Jak dotčená osoba máte právo požadovat informaci o tom, které příjemce jsme my jako provozovatel informovali o tom, že došlo k opravě, 

výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud se to neukázalo jako nemožné nebo si to nevyžadovalo nepřiměřené úsilí. 

 

F) Právo na přenositelnost osobních údajů 

  

V případě, že je zpracování osobních údajů:  

a) na základě vašeho souhlasu jako dotčené osoby, nebo  

b) je prováděno za účelem plnění smluvních povinností (tj. na základě uzavřené smlouvy) a současně se zpracování vašich osobních 

údajů jako dotčené osoby provádí automatizovanými prostředky a zároveň je to technicky možné,  

máte jako dotčená osoba právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu a zároveň máte právo přímo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, aniž jsme se tomu jakýmkoliv způsobem bránili. 

Uplatňováním tohoto práva není dotčeno Vaše právo na výmaz údajů podle Čl. 17 Nařízení. Také Vás uvědomit o tom, že výkon tohoto práva 

nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných. 

Provozovatel nezamýšlí přenášet vaše osobní údaje do třetích zemí. 

  

G) Právo vznést námitku proti zpracovávání 

  

Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se provádí na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci svěřené provozovateli, nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana. V 

takových případech provedeme posouzení, zda oprávněné zájmy naší společnosti převažují nad důvody, které jste uvedli ve své námitce. 

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu, či pro statistické účely, máte právo namítat z 

důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká. Nesmíme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud 

neprokážeme nezbytné oprávněné důvody k jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako dotyčné osoby, nebo 

existují důvody k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 

  

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti, máte právo kdykoliv 

namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a osobní údaje se už pak pro účely přímého 

marketingu nesmějí zpracovávat. 

 

H) Právo odvolat souhlas 

  

Pokud jste jako dotčená osoba udělili Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat a to 

takovým způsobem, jakým byl souhlas udělen, zejména však písemným oznámením Provozovateli. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 

dosavadního zpracování vašich osobních údajů Provozovatelem. 

  

I) Právo podat stížnost dozorovému orgánu 

  

Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů, jste oprávněni 

podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

e-mail: posta@uoou.cz 

 

J) Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný na 

uzavření smlouvy, a zda je dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů 

  

Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby v případě pokud: 

a) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly 

opatření před uzavřením smlouvy - tehdy se jedná o tzv. smluvní požadavek na poskytnutí osobních údajů (resp. požadavek, která 

je potřebná na uzavření smlouvy) a dotčená osoba údaje nemusí Provozovateli ze zákona poskytnout s tím, že bere na vědomí, že v 

takovém případě nemůže dojít k uzavření smlouvy s Provozovatelem. 

b) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele - v takovém případě je poskytnutí osobních údajů zákonnou 

požadavkem a dotčená osoba je musí poskytnout (osobní údaje se tehdy zpracovávají i bez souhlasu dotčené osoby) 

c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad 

takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména 

pokud je dotčenou osobu dítě - v takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, avšak můžete v souladu 

s Čl. 21 Nařízení kdykoliv namítat jejich zpracování (viz. výše uvedený text) 

 

To, zda se v jednotlivých případech poskytnutí osobních údajů z Vaší strany jako osoby dotčené jedná o zákonný nebo smluvní požadavek, 

vyplývá z jednotlivých právních základů zpracování, které jsou uvedeny zvlášť u každé funkce zpracování osobních údajů. 

 

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu z důvodu, že nám tuto povinnost ukládá zákon, jste v těchto případech v 

těchto případech povinni poskytnout nám zákonem požadované osobní údaje. V případě, že nám je odmítnete poskytnout, budeme muset 

postupovat v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

  

K) Existence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 

  

Dáváme všem našim klientům na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neprovádíme automatizované individuální 

rozhodování, včetně profilování, v rámci žádného účelu zpracování vašich osobních údajů.  
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