Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro marketingové účely
Název společnosti:
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo:
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
438 73 766
IČ:
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1031
Kontaktní údaje správce osobních údajů: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., P.O. BOX 405, 660 05 Brno, tel: 281 044 198
Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o investování našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe
důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.
Zaškrtnutím políčka ANO u níže uvedených souhlasů a podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, aby se společnými správci Vašich osobních údajů pro účely marketingu
staly níže uvedené společnosti skupiny Generali:
Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956; Generali Česká Distribuce a.s., IČO: 44795084; Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851; Generali Investments CEE, investiční
společnost, a.s., IČO: 43873766; Generali penzijní společnost, a.s., IČO: 61858692.
Pokud zaškrtnete ANO, budeme zpracovávat pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou pro marketingové účely nezbytné. Jedná se o tyto kategorie údajů:
identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail), sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
údaje o produktech, které už u výše jmenovaných společností skupiny Generali máte zakoupené (tj. jaké produkty máte sjednány, jejich vybrané základní parametry), údaje získané z veřejných zdrojů, jako např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku atd.
Vyplněním a podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v rozsahu uvedeném níže. Detailní informace o zpracování osobních
údajů naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a „Informace o marketingovém zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na internetové adrese
společnosti www.generali-investments.cz, pod záložkou „O nás“ (položka „Společnost“), u obchodních zástupců nebo na Kontaktním místě.
Svůj souhlas můžete vyjádřit jednotlivě pro následující účely zpracování. Zaškrtněte prosím u všech oblastí, zda souhlasíte s takovým zpracováním Vašich osobních údajů
1

Souhlasíte, abychom Vás kontaktovali za účelem marketingu, tj. s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností
skupiny Generali po uvedenou dobu?
V případě, že se stanete klientem kterékoliv ze společností skupiny Generali, budeme Vás moci kontaktovat nejen po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, ale i
poté po dobu 5 let od skončení posledního smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností skupiny Generali, který existoval v den, kdy jste tento souhlas udělil/a.
V případě, že nám předáte své osobní údaje pro účely vypracování nabídky na jakýkoliv produkt od kterékoliv ze společností skupiny Generali, ale klientem
žádné ze společností skupiny Generali se nestanete, budeme Vás moci kontaktovat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.
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Souhlasíte, abychom Vás kontaktovali prostředky elektronické komunikace (e-mail, SMS, webové rozhraní, sociální sítě, mobilní
aplikace apod.) za účelem marketingu, tj. s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností skupiny Generali po uvedenou dobu?

Ano

Ano

V případě, že se stanete klientem kterékoliv ze společnostní skupiny Generali, budeme Vás moci kontaktovat nejen po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, ale
i poté po dobu 5 let od skončení posledního smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností skupiny Generali, který existoval v den, kdy jste tento souhlas udělil.
V případě, že nám předáte své osobní údaje pro účely vypracování nabídky na jakýkoliv produkt od kterékoliv ze společností skupiny Generali, ale klientem
žádné ze společností skupiny Generali se nestanete, budeme Vás moci kontaktovat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.
Každý z výše uvedených souhlasů je dobrovolný. Udělení nebo neudělení souhlasu, resp. pozdější odvolání kteréhokoliv z nich, nemá vliv na uzavření nebo trvání jakékoliv
smluvního vztahu uzavřeného s některou ze společností skupiny Generali. Každý z udělených souhlasů můžete kdykoliv odvolat.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců společností skupiny Generali. Za účelem přizpůsobení nabídky Vašim potřebám a pro účely
rozhodnutí, se kterými nabídkami Vás oslovíme, můžeme provádět analýzy Vašich údajů (tzv. profilování).
V souvislosti se zpracováním osobních údajů společnostmi skupiny Generali můžete mít zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Máte právo
žádat opravu nepřesných údajů. V situacích a za podmínek předvídaných právním řádem máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost či právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo podat podnět našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Můžete požadovat vysvětlení
nebo odstranění závadného stavu, pokud se budete domnívat, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s principy ochrany osobních údajů a právními předpisy.
Můžete také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Svá práva můžete vykonat vůči
kterémukoliv ze společných správců společností skupiny Generali.
Kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete na adrese: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
nebo na e-mailu DPO_GICEE_CZ@generali.com.
Upozornění
Pokud jste nám v souladu s novou právní úpravou ochrany osobních údajů účinnou od 25. 5. 2018 tento souhlas již udělil/a, není třeba jej udělovat znovu. Pokud tak přesto učiníte, nahrazuje se souhlas původní tímto souhlasem novým. Pokud souhlas znovu neudělíte a předchozí souhlas neodvoláte, platí původně udělený souhlas, a to po dobu v něm
uvedenou.
Pokud se rozhodnete nám tento souhlas neudělit, má ta ze společností skupiny Generali, se kterou máte uzavřen smluvní vztah, tzv. oprávněný zájem na zpracování Vašich
osobních údajů za účelem provedení přímého marketingu, tj. pro nabízení vlastních produktů. Proti takovému zpracování můžete kdykoli zdarma podat námitku.
Udělením tohoto souhlasu ke zpracování osobních údajů zároveň ve vztahu k těmto údajům souhlasíte s prolomením povinnosti mlčenlivosti dle zvláštního zákona¹ vůči ostatním
společnostem skupiny Generali.
¹ Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; vše ve znění pozdějších předpisů.
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