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1 Úvodní ustanovení 

Tyto informace o zpracování osobních údajů společností Generali Investments CEE, 
investiční společnost, a.s. jsou vypracovány k datu 3. 1. 2018. Tyto informace jsou k dispozici 
na webových stránkách Společnosti (http://www.generali-investments.cz) a na požádání 
v jejím sídle.  

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tyto informace změnit či doplnit bez předchozího 
upozornění. O významných změnách bude Zákazník předem vyrozuměn. Dne 25. 5. 2018 
nabývá účinnosti Nařízení 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, které nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“). Společnost předpokládá, že 
k účinnosti zmiňovaného nařízení dojde k aktualizaci informací uvedených v tomto 
dokumentu. 

Pojmy uvedené v tomto dokumentu s velkými počátečními písmeny mají pro potřeby tohoto 
dokumentu význam definovaný Obchodními podmínkami pro poskytování investičních 
služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a. s., nebo Podmínkami společnosti Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních 
programů, není-li dále uvedeno jinak. 

2 Přehled použitých pojmů a zkratek 

Společnost – Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se 
sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 

ZISIF – zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 
v platném znění 

ZPKT – zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění 

Zákazník – fyzická osoba, která má smluvní vztah se Společností ohledně investičních 
služeb a jejíž osobní údaje Společnost zpracovává 

3 Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků v postavení správce osobních údajů. Osobní 
údaje Zákazníků mohou být při dodržení podmínek ZOOÚ zpracovávány také zpracovateli 
osobních údajů, zejména obchodními zástupci Společnosti. Ke zpracování dochází 
automatizovaným způsobem i manuálně. 

Společnost podléhá dohledu řady státních orgánů, zejména pak České národní banky, vůči 
kterým musí plnit zákonnou informační či oznamovací povinnost. 

Společnost musí též poskytovat nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy, 
například správci daně či soudním exekutorům, Kanceláři finančního arbitra, orgánům činným 
v trestním, přestupkovém či správním řízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje Zákazníků Společnost zpracovává pouze v rozsahu potřebném pro daný účel a 
po dobu, která je nezbytná pro splnění tohoto účelu. Společnost zpracovává osobní údaje 
Zákazníků pro účely poskytování investičních služeb dle ZPKT a ZISIF Zákazníkům, tedy pro 
účely: 

a) jednání o Smlouvě a splnění Smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením 
Smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich žádostí; 

http://www.generali-investments.cz/
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b) plnění našich právních povinností; 

c) uplatňování nebo obhajoby našich právních nároků; podpory prodeje našich 
produktů a/nebo produktů našich obchodních partnerů (marketingové účely); 

d)  vnitřních administrativních procesů; nebo 

f) stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Společnost zpracovává následující osobní údaje: 

a) Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, 
místo narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti (včetně případného 
pořízení fotokopie dokladu totožnosti při vzniku obchodního vztahu nebo v jeho 
průběhu v souladu s právními předpisy), pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací 
nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u 
Zákazníků, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky); 

b) další údaje o Zákazníkovi: rodinný stav, rodinní příslušníci; 

c) elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefonní číslo, fax, e-mailová adresa;  

d) jiné elektronické údaje: IP adresa, certifikát či heslo pro přístup do klientského 
systému Společnosti;  

e) další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo 
majetkového účtu Zákazníka, výše plateb a jejich historie; 

f) informace z veřejně dostupných rejstříků a evidencí;  

g) další osobní údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouvě, dodatku, žádosti či v jiných 
dokumentech, při jednáních, telefonické či e-mailové komunikaci; 

h) záznamy telefonických hovorů a informace z těchto záznamů. 

Zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce a pro plnění Smlouvy 

Povinnost zpracovávat osobní údaje Zákazníků je Společnosti, jako správci osobních údajů, 
uložena zvláštními právními předpisy. Jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro 
účely identifikace Zákazníka podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, v rozsahu stanoveném vždy pro daný 
účel. Dále jde o osobní údaje zpracovávané podle ZPKT a podle příslušných prováděcích 
předpisů, zejména vyhlášky č. 58/2006 Sb. o způsobu vedení samostatné evidence 
investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, 
v platném znění, ZISIF a dalších speciálních právních předpisů. 

Ve všech těchto případech se jedná o zpracování nezbytné pro dodržení právních povinností 
správce a o zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník jako 
subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně Smlouvy. Ke zpracování osobních 
údajů v těchto případech není vyžadován souhlas Zákazníka. 

Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků i na základě dalších právních důvodů 
v souladu se ZOOÚ. 

Zpracování osobních údajů se souhlasem Zákazníka  

Společnost může zpracovávat osobní údaje Zákazníka mimo výše uvedené právní důvody 
také se souhlasem Zákazníka (například pro marketingové účely). Souhlas Zákazníka se 
zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník jej může kdykoliv odvolat. 

4 Poučení o právech dle ZOOÚ 

Zákazník má právo požádat Společnost o informace o zpracování svých osobních údajů, má 
právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Společností i na jejich opravu. 
Dále má Zákazník další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ. 

Pokud se Zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména ZOOÚ) nebo s ochranou jeho soukromého života, 
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může Společnost požádat o vysvětlení, respektive požadovat odstranění závadného stavu. 
Je-li Zákazníkova žádost oprávněná, Společnost závadný stav neprodleně odstraní.  

Pokud se Zákazník domnívá, že zpracování osobních údajů neprobíhá v pořádku, může svá 
práva uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. 

V případě nevyhovění žádosti má Zákazník možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, případně na soud.  

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se ZOOÚ a má 
povinnost zpracovávané osobní údaje aktualizovat. Za tím účelem jsou Zákazníci, jejichž 
osobní údaje jsou zpracovávány, povinni bezodkladně nahlásit jakoukoliv jejich změnu. 

5 Kontaktní údaje 

Pokud v tomto informačním dokumentu ani na našich webových stránkách nenaleznete 
odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete 
nás kontaktovat: 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů:  
 
1. v případě Smlouvy týkající se Fondů a Investičních programů: 
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 
P.O. BOX 405, 660 05 Brno,  

elektronicky na info@generali-investments.cz 

telefonicky každý pracovní den od 8,00 do 18,00 hod. na telefonním čísle +420 281044198 
 
2. v případě Smlouvy, týkající se obhospodařování majetku Zákazníka nebo investičního 
poradenství: 
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 
elektronicky na portadmin.cz@generali.com 
telefonicky každý pracovní den od 9,00 do 16,30 na telefonním čísle +420 281044712 
 
Kontaktní údaje pověřence Česká pojišťovna a.s., DPO/Oddělení řízení ochrany osobních 
údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4,  e-mail: dpo@ceskapojistovna.cz 
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