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V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  
 
 
Děkujeme za projevenou důvěru a rozhodnutí sjednat si a využívat služeb makléřské společnosti 
Broker Vision s.r.o. Vaše důvěra je pro nás klíčová a děláme vše proto, abychom si ji udrželi.  
 
Při sběru, uchování a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy 
zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Přístup k osobním údajům našich klientů mají 
jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným partnerem, a 
proto s osobními údaji neobchodujeme.  
 
Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných 
produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu 
s novým nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.  

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo 
(u podnikatele i obchodní firmu, IČO, sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o bonitě a 
důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktu a služeb, informace se 
žádostí o produkty a služby a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za 
účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo do Vás, z veřejných zdrojů, 
z průzkumu a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.  
 
 
Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 05. 2018, kdy vstupuje v účinnost 
nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů.  
 
 
 
Děkujeme za projevenou důvěru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nedílnou součástí tohoto souhlasu je příloha č. 1 – INFORMAČNÍ LISTINA 
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PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMAČNÍ LISTINA  
 
Správcem Vašich osobních údajů je spol. BROKER VISION s.r.o., ičo 246 69 245, se sídlem 
Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1.  
 
Jaké osobní údaje zpracováváme?  

a) Identifikační údaje, jimiž se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo (bylo-li 
přiděleno), bydliště, podpis 

b) Kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména telefonní číslo, kontaktní adresa, e-mailová adresa, 
datová schránka, apod.  

c) Údaje o produktech, které máte sjednané  
d) Údaje z naší vzájemné komunikace  
e) Platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu, apod.) 
f) Sociodemografické údaje, jimiž se rozumí zejména věk, povolání  
g) Další specifické údaje potřebné k realizaci smlouvy  
h) Citlivé osobní údaje, jimiž se rozumí rasový či etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní 

stav, sexuální orientace, aj. 
Kdy budeme Vaše údaje zpracovávat?  

a) Příprava nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného  
b) Příprava a uzavření smlouvy  
c) Plnění smlouvy  
d) Při plnění právní povinnosti 

Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?  
a) Právo na přístup  
b) Právo na opravu  
c) Právo na výmaz  
d) Právo na omezení zpracování  
e) Právo na přenositelnost  
f) Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí  
g) Právo vznést námitku proti zpracování  
h) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

www.uoou.cz 
Kdo je příjemcem osobních údajů?  
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu našim Obchodním 
partnerům.  
Obchodními partnery se rozumí společnosti, jejichž produkty spol. Broker Vision zprostředkovává 
(např. banky, pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní společnosti) a jejichž aktuální seznam je uveden 
na webových stránkách www.brokervision.cz. Právní důvod zpracování osobních údajů je u 
Obchodních partnerů založen na uzavřené smlouvě s příslušnou fyzickou osobou a na povinnostech 
z ní vyplývajících nebo na návrhu na uzavření smlouvy s klientem.  
Produktem se rozumí zejména životní a neživotní pojištění, úvěry, hypotéky, aj.  
Komu jsou osobní údaje předávány?  

a) Orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění  
b) Příslušnému Obchodnímu partnerovi  
c) Poradcům a zaměstnancům, kteří na základě smlouvy jednají jménem spol. Broker Vision  
d) Smluvním partnerům, jimiž jsou subjekty jako např. účetní, daňové a právní služby, IT služby 

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?  
10 kalendářních let od ukončení zprostředkovatelské činnosti spol. Broker Vision, tj. od data uzavření 
poslední smlouvy zprostředkované Broker Vision, nebo od data posledního doložitelného jednání mezi 
Broker Vision a potencionálním zákazníkem, přičemž lhůta 10 kalendářních let se počítá vždy od 
pozdějšího data.  
Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků na dobu, pro kterou je spol. Broker Vision, stejně jako 
Obchodní partneři, povinna uchovávat doklady vztahující se k jeho zprostředkovatelské činnosti.  

http://www.brokervision.cz/

