GDPR

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (známo
zkratkou GDPR) Vám podáváme následující info :
-

-

-

-

-

-

-

.

totožnost a kontaktní údaje správce: ALCATON s. r.o. (IČ 25005871), zast.Karlem Májem,
jednatelem společnosti (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a
správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu
článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím
zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné
uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.
klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:
o přístup ke svým osobním údajům
o jejich opravu
o výmaz
o omezení zpracování
o vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů
poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na
zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu
jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou
poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu,
případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného
plnění musí být jednoznačně určen)
Pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání
osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy
pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku
6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
Jmenovitý seznam podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů je uveden v odkazu na
stránkách České národní banky (www.cnb.cz)
V Liberci , dne 21. května 2018.

KODEX - GDPR

Vážení, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679,
(známo pod zkratkou GDPR) si Vás dovolujeme informovat o našich interních
postupech o nakládáni s daty, které nám svěříte.

1. Vaše data uchováváme v uzamčené místnosti (kanceláře)
2. K přístupu do našich počítačů jsou potřeba hesla
3. Mobilní telefony , počítače (pevné i přenosné) a delší média nezůstávají volně
přístupné třetím osobám.
4. Originály pojistných smluv předáváme do patřičné pojišťovny (osobní předání,
event.. poštou).

5. Ukončené , stornované a nerealizované smlouvy ponecháváme ve fyzické
podobu nezbytně nutnou, poté provedeme zničení ve skartovacím stroji .
6. Vaše data neprodáváme a ani bezúplatně nepředáváme třetím osobám.

7. Vaše data jsou využívána jen a pouze za účelem nabídky pojištění, sjednání
pojistné smlouvy, řešení pojistných událostí a ostatních souvisejících činností.
Správce vašich dat je společnost ALCATON s.r.o., IČ 25005871 a také
podřízený pojišťovací zprostředkovatel , který se vám identifikoval. Správnost
údajů je možné ověřit na stránkách ČNB.

Karel Máj
jednatel - ALCATON s. r. o

