Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pan(í) ……………………………………………………………… r.č.…………………………………………..
IČ: …………………………………………………………………………………………………………………..
bydliště: …………………………………………………………………………………PSČ……………………
tel.: …………………………………. fax: ……………………….. email: ………………………………………
dále jen „klient“
1. Klient tímto uděluje ANO, spořitelnímu družstvu, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží
679/15, PSČ 186 00 Praha 8, (dále jen ANO SD) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen
„zákon“) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které záložně poskytl nebo za trvání smluvního
vztahu mezi nimi a záložnou poskytne (dále jen „Údaje“), a to pro účely poskytování finančních služeb
v rozsahu předmětu podnikání záložny a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům.
2. Klient uděluje záložně jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený pracovník záložny pořídil pro
potřeby záložny kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu a aby záložna zpracovávala
takto nabyté osobní údaje pro účely jednoznačné identifikace klienta a pro účely archivace z důvodu
možných řízení vyvolaných na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním.
3. Klient souhlasí rovněž s tím, aby záložna poskytla tyto Údaje ke zpracování osobám, které se na
základě jiné než pracovní smlouvy podílejí na předmětu činnosti záložny, jakož i dalším smluvním
partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku nebo aby jim tyto údaje
předala. Tyto osoby včetně záložny jsou v tomto článku dále označovány též jako „Správci“.
4. Klient souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně
předávány, a to za účelem zkvalitnění péče o klienta a provádění marketingových činností (tj. činností,
jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou nabízeny záložnou či jiným
Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování
příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace).
5. Klient bere na vědomí, že Správci tyto Údaje zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany
účastníků smluvního vztahu poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy či s jakýmkoli
jiným právním vztahem existujícím mezi daným účastníkem smlouvy a příslušným Správcem nebo v
rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak a že
Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům:
a) k účelu uvedenému v odst. 1
b) za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy,
c) za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků smlouvy, jakož i pro účely ochrany práv
Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
d) za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou,
e) k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s
právními předpisy.
6. Uvedený souhlas klient uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do
uplynutí doby 10ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným
účastníkem smluvního vztahu a záložnou, resp. jiným Správcem.
7. Klient se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu
nepřesných Údajů.
8. Klient prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona řádně informován o podmínkách
zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení:
a. o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření smluvního vztahu
b. o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány
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c. o tom, že pokud dojde ze strany záložny nebo jiného Správce k porušení povinností uložených
zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat:
i. aby se záložna či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav,
ii. byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné,
iii. aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,
iv. zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud záložna nebo jiný
Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze od něj požadovat,
v. po záložně nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody.
9. Klient prohlašuje, že souhlasí s tím, aby záložna či jiní Správci poskytovali údaje o jejich účtech
souvisejících se smlouvou o úvěru příp. s jinými smlouvami v rozsahu předmětu činnosti záložny v
rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Klient dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby
záložna používala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jeho osobních dokladů. Tento souhlas je
neodvolatelný a uděluje se na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od
zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smluvního
vztahu a záložnou.
V …………………………………………………… dne………………………………………………………..
………………………………………………..
podpis klienta
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