SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
marketingové a obchodní účely
1.

Subjekt údajů uděluje NEY spořitelnímu družstvu se sídlem Rohanské nábřeží 671/15 Praha 8 Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755 (dále jen „NEY SD“) v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých
výše uvedených osobních údajů, a případně též údajů o využívání služeb a produktů NEY SD (dále
jen „Údaje“), a to pro marketingové a obchodní účely.

2.

Subjekt údajů souhlasí, aby Údaje byly pro výše uvedené účely zpracovávány po dobu pěti let od
jeho udělení nebo, pokud vznikne smluvní vztah mezi subjektem údajů a NEY SD nebo členství
subjektu údajů v NEY SD, po dobu trvání takového smluvního vztahu s NEY SD nebo členství v NEY
SD, a dále po dobu pěti let po skončení takového smluvního vztahu nebo členství.

3.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Údaje byly zpracovány za účelem provádění marketingových
činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou
poskytovány NEY SD nebo smluvními partnery NEY SD), dále předkládání nabídek k objednání
služeb a produktů, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům,
a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Subjekt údajů dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby NEY SD předalo jeho osobní údaje společnosti EFEKTA investiční
zprostředkovatel s.r.o. se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 24133833, za účelem
provádění marketingových činností ve stejném rozsahu, jak je uvedeno výše, a tato je v tomto
rozsahu zpracovávala.

5.

Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se
zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo
prostřednictvím webových stránek NEY SD.

6.

Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR:
•

být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě NEY SD zpracovává, pro
jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15
GDPR);

•

v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že NEY SD provádí zpracování osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat
NEY SD o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může
jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení
zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

•

v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od NEY SD
osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému
správci osobních údajů (článek 20 GDPR);

•

vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku
vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je
vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 1 tohoto
dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s NEY SD. Subjekt
údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů NEY SD, a to
elektronicky na adresu poverenec@ney.cz nebo písemně na adresu sídla NEY SD.
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