Zásady zpracování osobních údaj v eské spo iteln
Ochranu soukromí a osobních údaj klienta považujeme za prvo adou povinnost. S osobními údaji nakládáme
výhradn v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si Vám p edložit tyto zásady, které objas ují, co d láme pro
to, abychom zajistili d v rnost a bezpe nost osobních údaj Vás, našich klient .
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromaž ujeme, jak s nimi nakládáme, z
jakých zdroj je získáváme, k jakým ú el m je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde m žete získat informace
o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpe ení pro každého klienta
eské spo itelny.
Jaké osobní údaje klienta eská spo itelna shromaž uje a zpracovává?
Osobní údaje, které m že eská spo itelna zpracovávat i bez souhlasu klienta:
•
identifika ní údaje - osobní údaje sloužící k jednozna né a nezam nitelné identifikaci klienta (jméno, p íjmení,
titul, rodné íslo, bylo-li p id leno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, íslo pr kazu totožnosti ob anského pr kazu, íslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta-fyzické osoby
podnikatele též da ové identifika ní íslo a I )
•
kontaktní údaje - osobní údaje umož ující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa,
íslo telefonu, íslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
•
údaje o bonit a d v ryhodnosti klienta - údaje, které jsou pro eskou spo itelnu s ohledem na její zákonnou
povinnost postupovat p i výkonu své innosti obez etn pot ebné k tomu, aby mohla bankovní obchod
uskute nit bez nep im ených právních a v cných rizik; charakter a rozsah t chto osobních údaj závisí na
povaze uzavíraného bankovního obchodu nebo služby, která je klientovi poskytována
•
údaje o využívání služeb - údaje o sjednání a využívání služeb eské spo itelny (nap . údaje o z statcích na
ú tech, transak ní údaje, záznamy telefonických hovor , záznamy jiné komunikace s klientem).
Osobní údaje, které eská spo itelna zpracovává se souhlasem klienta, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním
osobních údaj , který m že klient ud lit eské spo iteln .
S ohledem na smluvní charakter vztah mezi eskou spo itelnou a klientem je poskytnutí osobních údaj zcela
dobrovolné. eská spo itelna ale nem že uzav ít bankovní obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou
poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzav ení p íslušného bankovního obchodu nebo poskytnutí služby.
Z jakých zdroj
eská spo itelna osobní údaje získává?
•
p ímo od klienta p i jednání o uzav ení bankovního obchodu nebo poskytnutí služby a p i jejich následné
realizaci;
•
z ve ejn p ístupných rejst ík , seznam a evidencí (obchodní rejst ík, živnostenský rejst ík, katastr
nemovitostí, ve ejný telefonní seznam apod.) a z dalších ve ejných zdroj (v etn informací ze sociálních sítí
a internetu, které o sob klient sám zve ejní);
•
od dalších subjekt , pokud tak stanoví zvláštní p edpis (nap . § 260, § 260g zák. . 99/1963 Sb., ob anský
soudní ád);
•
z databází vedených podle zák. . 257/2016 Sb., o spot ebitelském úv ru a zák. . 21/1992 Sb., o bankách,
které obsahují údaje vypovídající o úv ruschopnosti klienta;
•
p ípadn od dalších subjekt , pokud k tomu dal klient sv j souhlas (nap . z pr zkum a uživatelských
testování).
K jakým ú el m eská spo itelna osobní údaje využívá a zpracovává?
Bez souhlasu klienta (viz § 5 odst. 2 zák. . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj ):
•
pro ú ely související s bankovními obchody a službami, zejména pro vyhodnocení žádosti o uzav ení
bankovního obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajišt ní všech dalších inností souvisejících s realizací
obchodu i služby a pro vývoj nových služeb;
•
pro pln ní zákonných povinností eské spo itelny jako banky vyplývajících ze zvláštních p edpis (jmenovit
zák. . 21/1992 Sb., o bankách, zák. . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos z trestné
innosti a financování terorismu, a dalších);
•
pro ochranu svých práv a právem chrán ných zájm , p edevším pro provád ní analýz a vyhodnocování
možných rizik.
Se souhlasem klienta:
•
pro další ú ely (nap . pro marketingové innosti apod.).
Jakým zp sobem eská spo itelna zajiš uje ochranu osobních údaj ?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a eská spo itelna disponuje
moderními kontrolními, technickými a bezpe nostními mechanismy zajiš ujícími maximální možnou ochranu
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zpracovávaných údaj p ed neoprávn ným p ístupem nebo p enosem, p ed jejich ztrátou nebo zni ením, jakož i
p ed jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klient p icházejí do styku v rámci pln ní svých pracovních i smluvn
p evzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností ml enlivosti.
Veškeré klientské informace jsou rovn ž chrán ny bankovním tajemstvím.
Komu eská spo itelna osobní údaje poskytuje?
•
státním orgán m, resp. dalším subjekt m v rámci pln ní zákonných povinností stanovených zvláštními
p edpisy (nap . zák. . 21/1992 Sb., o bankách, zák. . 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci
výnos z trestné innosti a financování terorismu) - jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány inné v
trestním ízení, orgány dohledu, exekutory, notá e - soudní komisa e, insolven ní správce apod.;
•
osobám oprávn ným poskytovat spot ebitelský úv r, a to prost ednictvím databází vedených podle zák. .
257/2016 Sb., o spot ebitelském úv ru, které obsahují údaje vypovídající o úv ruschopnosti klienta;
•
bankám v rozsahu stanoveném zák. . 21/1992 Sb., o bankách, a to bu p ímo, nebo prost ednictvím právnické
osoby z ízené k vedení registru klientských informací (Bankovní registr klientských informací);
•
do informa ní databáze vedené eskou národní bankou;
•
dalším subjekt m, pokud je to nezbytné pro ochranu práv eské spo itelny, nap . pojiš ovnám nebo pojistnému
brokerovi p i uplatn ní pojistného nároku, soud m, soudním exekutor m, dražebník m; rozsah poskytnutých
osobních údaj je omezen na údaje nezbytné pro úsp šné uplatn ní nároku;
•
specializovaným externím subjekt m (dále „zpracovatel"), které pro eskou spo itelnu provád jí zpracování
na základ p íslušné smlouvy o zpracování osobních údaj (viz § 13 zák. .101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj ); za zpracovatele vybírá eská spo itelna po pe livém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne
maximální záruky o technickém a organiza ním zabezpe ení ochrany p edávaných osobních údaj ;
•
spole nostem p sobícím v rámci Skupiny Banky (Skupina Banky zahrnuje tyto spole nosti: eská spo itelna,
a.s. (I : 45244782), eská spo itelna – penzijní spole nost, a.s. (I : 61672033), Energie S, a.s. (I :
24256692), Erste Leasing, a.s. (I : 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (I : 25597001), Factoring eské
spo itelny, a.s. (I : 25629352), MOPET CZ a.s. (I : 24759023), Realitní spole nost eské spo itelny, a.s. (I :
26747294), REICO investi ní spole nost eské spo itelny, a.s. (I : 27567117), Stavební spo itelna eské
spo itelny, a.s. (I : 60197609), sAutoleasing, a.s. (I : 27089444), V RNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (I :
01818121), Investi níweb s.r.o. (I : 25738607), Erste Asset Management GmbH (I : 04107128), Erste Group
Bank AG (FN 33209m);
•
se souhlasem klienta nebo na jeho p íkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjekt m.
Jaké jsou možnosti klienta ve vazb na zpracování a p edávání osobních údaj ?
S výjimkou zákonem stanovených p ípad , kdy zpracování osobních údaj nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák.
. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj ), zpracovává eská spo itelna osobní údaje výhradn se souhlasem
klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda sv j souhlas v rozsahu navrženém eskou spo itelnou
poskytne, p ípadn omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro
uzav ení bankovního obchodu. Pokud se klient s eskou spo itelnou nedohodl jinak, m že již poskytnutý souhlas
odvolat nebo zm nit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je eská spo itelna vázána a pln ho
respektuje.
Jaký p ístup má klient ke svým osobním údaj m a jaká je povinnost eské spo itelny?
Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi eská spo itelna zpracovává, si klient m že vyžádat v kterékoli
pobo ce eské spo itelny. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. . 101/2000 Sb., o
ochran osobních údaj ) vyhotoví eská spo itelna bez zbyte ného odkladu a p edá ji klientovi osobn , nebude-li
výslovn dohodnut jiný zp sob p edání. Za poskytnutí informace má eská spo itelna právo požadovat úhradu
náklad spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj ). Pokud klient
zjistí nebo se domnívá, že p i zpracování osobních údaj došlo ze strany eské spo itelny nebo dalších subjekt
provád jících zpracování k porušení jeho práv i k porušení povinností stanovených zákonem, m že se domáhat
nápravy s využitím všech prost edk , které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. . 101/2000
Sb., o ochran osobních údaj ). Se svými podn ty se m že klient obrátit i p ímo na Ú ad pro ochranu
osobních údaj .
Kam se m že klient obrátit pro další informace, kde m že uplatnit p ípadné námitky ke zpracování osobních
údaj ?
Klient má kdykoli možnost se obrátit na bezplatnou informa ní linku Finan ní skupiny eské spo itelny 800 207
207, kde mu budou zodpov zeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údaj . Žádost o informaci o
zpracovávaných osobních údajích lze podat v kterékoli pobo ce eské spo itelny. Uplatnit p ípadné námitky proti
zpracování osobních údaj , odvolat ud lený souhlas i zm nit jeho rozsah lze n kterým z následujících zp sob :
•
návšt vou kterékoli pobo ky eské spo itelny
•
prost ednictvím služeb SERVIS 24
•
e-mailovou zprávou na: csas@csas.cz i zavoláním na bezplatnou informa ní linku 800 207 207
•
písemnou, faxovou, e-mailovou nebo telefonickou žádostí podanou týmu ombudsmana:
Ombudsman Finan ní skupiny eské spo itelny
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Tel.: 956 717 718 (+420 956 717 718 ze zahrani í za standardní telekomunika ní poplatky)
e-mail: ombudsman@csas.cz
fax: 224640663
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Jak eská spo itelna informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údaj a jejich ochran ?
•
tyto zásady jsou ve ejn p ístupné v tzv. Informa ní knize umíst né ve všech pobo kách eské spo itelny a
dále též na internetových stránkách eské spo itelnywww.csas.cz;
•
s pravidly zpracování osobních údaj a jejich ochrany je klient seznámen p i uzavírání bankovního obchodu i
poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjád il k eskou spo itelnou navrženému
souhlasu se zpracováním osobních údaj ;
•
tyto zásady se p im en uplat ují i na zpracovávání osobních údaj provád né leny Finan ní skupiny eské
spo itelny.

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo v kterékoli
pobo ce.
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