Informace o ochraně osobních údajů

Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, společnost
CEE Speciality nebude moci s takovým subjektem údajů
uzavřít pojistnou smlouvu anebo nebude moci uzavřít
pojistnou smlouvu, ve které je/bude takový subjekt údajů
pojištěným či jejíž účinky se týkají takového subjektu
údajů.

I. Obecné informace.
Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je
informovat vás o zpracování vašich údajů v souladu s
nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) platným od
25. května 2018. Pro účely výše uvedeného nařízení
jsou za osobní údaje považovány jakékoli informace o
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze
přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na identifikační prvek, jako je jméno, identifikační číslo,
lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více
konkrétních prvků charakteristických pro tělesnou,
fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu.

III. Účel shromažďování a/nebo zpracování osobních
údajů.
•

Poskytování
pojišťovacích
služeb
(kalkulace
pojistného, řízení rizik, nabídky pojištění, vystavování
pojistných smluv, správa pojistných smluv, předpisy
pojistného a vymáhání dlužných plateb, obnovy
pojistných smluv, šetření pojistných událostí a výplaty
pojistných plnění, vymáhání regresních práv,
předcházení možným podvodům);

II. Správce/zpracovatel osobních údajů.

•

CEE Specialty s.r.o. (“CEE Specialty”), společnost
licencovaná Českou národní bankou jako samostatný
zprostředkovatel pojištění, zapsaná v obchodním
rejstříku Bukurešť pod číslem C 310327 u Městského
soudu v Praze, identifikační číslo 07947208, se sídlem v
Praze, Francouzská 171/28, 120 00, Česká republika a s
pobočkou schválenou Českou národní bankou a
oznámenou ASF se sídlem Bukurešť, 61B Nicolae
Caramfil Str., Sektor 1, Rumunsko shromažďuje a
zpracovává vaše osobní údaje pro potřeby uzavírání
pojistných smluv a pro obnovy pojistných smluv. Za
tímto účelem CEE Specialty zpracovává osobní údaje,
mimo jiné včetně údajů zástupců právnických osob,
ručitelů nebo smluvních stran jako jsou pojištění nebo
oprávněné osoby a ze smluv mezi CEE Speciality a jejími
spolupracujícími partnery.
CEE Specialty může v určitých situacích zpracovávat
zdravotní údaje, v takovém případě musí požádat o
souhlas subjekt údajů. Zdrojem zpracovávaných údajů
může být subjekt údajů nebo úřady či dodavatelé
služeb, kteří jsou ze zákona oprávněni ukládat a/nebo
zpracovávat osobní údaje a informace.

Marketingové a statistické účely, pouze pokud pro
tento účel vyjádří subjekt údajů svůj souhlas;

•

Plnění legislativních povinností a požadavků orgánu
finančního dohledu či jiných orgánů.

IV. Důvod shromažďování a zpracování osobních údajů.
•

CEE Speciality shromažďuje osobní údaje z
uzavřených pojistných smluv nebo z žádostí o
pojistné plnění, případně může být důvodem
správa smluv klientů, upisování pojistných rizik a
zabránění neoprávněnému poskytování pojistného
plnění;

•

Souhlasy subjektů údajů poskytnuté na formuláři
Souhlas se zpracováním osobních údajů;

•

Zákonné povinnosti.

V. Předávání osobních údajů.
Osobní údaje mohou být předány: státním úřadům (soudy,
policii, státním zastupitelstvím, finančním úřadům),
dodavatelům služeb (zajistitelům, dodavatelům služeb
souvisejících s výpočtem pojistného, konzultantům,
odborníkům, interním auditorům, vývojářům IT služeb,
společnostem zajišťujícím archivaci, společnostem
zajišťujícím vymáhání
pohledávek,
společnostem
zajišťujícím právní služby, pojišťovnám), a to v souladu s
platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů a
pro účely zpracování.
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•
VI. Doba uchovávání osobních údajů.
Za účelem uzavření pojistné smlouvy a/nebo jejího
naplnění a poskytnutí pojistného plnění budou
shromážděné osobní údaje uchovány v databázi
CEE Speciality po dobu platnosti nabídky a po dobu 90
dnů od data vystavení nabídky a po uzavření pojistné
smlouvy po celou dobu jejího trvání a po dobu, kdy je
subjekt osobních údajů smluvním partnerem
CEE Speciality jako zákazník či příjemce pojistného
plnění (včetně dohody s třetí stranou, pokud se na něj
dohoda vztahuje), a po dobu, ve které jsou údaje
nezbytné pro výkon práv CEE Speciality vyplývajících z
pojistných smluv a pro plnění povinností vyplývajících z
platných právních předpisů a vnitřních předpisů
týkajících se archivace.

•

•

VII. Práva subjektu údajů:
•

•
•

•

Právo na informace – subjekt údajů má právo být
informován o osobních údajích zpracovávaných
společností CEE Speciality.
Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat o
přístup ke svým osobním údajům.
Právo na opravu nebo aktualizaci - subjekt údajů má
právo požádat CEE Speciality o opravu svých osobních
údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
Právo na vymazání - subjekt údajů má právo požádat
CEE Speciality o vymazání svých osobních údajů,
pokud nastane jeden z následujících důvodů:
-

-

-

-

•
•
•
•

•

pokud osobní údaje již nejsou nezbytné ve
vztahu k účelům, pro které byly
shromážděny nebo zpracovány;
subjekt údajů odvolává svůj souhlas, na
kterém je zpracování založeno, a pokud pro
zpracování neexistuje jiný právní důvod;
subjekt
údajů
nesouhlasí
s
automatizovaným rozhodovacím procesem
a neexistují žádné opodstatněné právní
důvody pro zpracování osobních údajů,
nebo subjekt údajů nesouhlasí se
zpracováním pro účely přímého marketingu;
osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
osobní údaje musí být vymazány, aby byly
splněny zákonné povinnosti podle práva
Evropské Unie nebo místního práva
vztahujícího se na CEE Speciality.

•
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Právo na omezení - subjekt údajů může požádat
CEE Speciality omezil způsob zpracování jeho
osobních údajů, pokud nastane některá z
následujících situací:
- subjekt údajů zpochybňuje přesnost svých
osobních údajů v době umožňující ověření jejich
přesnosti;
- zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti
vymazání svých osobních údajů, ale požaduje
omezení jejich použití;
- CEE Speciality již nepotřebuje osobní údaje
zpracovávat, ale jejich zpracování je požadováno
subjektem údajů v souvislosti se soudním
řízením.
Právo na přenositelnost - subjekt údajů může požádat
CEE Speciality o své osobní údaje ve strukturovaném,
aktuálně používaném formátu.
Právo na odmítnutí - subjekt údajů má právo
odmítnout zpracování svých osobních údajů s
výjimkou případu, kdy společnost CEE Speciality
prokáže, že má legitimní důvody odůvodňující jejich
zpracování.
Právo být informován o jakékoli opravě, vymazání
nebo omezení zpracování osobních údajů;
Právo být informován v případě narušení bezpečnosti
osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních
údajů, pokud je jejich zpracování založeno na
souhlasu s jejich zpracováním.
Automatizované zpracování osobních údajů CEE Speciality nezpracovává osobní údaje
automaticky, s výjimkou následujících situací:
zpracování je nezbytné k uzavření smlouvy či
dohody mezi subjektem údajů a
CEE Speciality;
CEE Speciality je k takovému zpracování
oprávněn na základě právních předpisů
Evropské Unie nebo místních právních
předpisů;
subjekt údajů vyjádřil výslovný souhlas s
takovým zpracováním.
V případě jakýchkoli dotazů, které může subjekt údajů
mít ohledně uplatňování výše uvedených práv nebo
odvolání svého souhlasu, a za účelem zodpovězení
jakýchkoli dalších otázek týkajících se zde uvedených
informací, může subjekt údajů kontaktovat výkonný
management CEE Speciality na e-mailové adrese:
Tomas.Marsalek@CEE-Specialty.eu nebo na výše
uvedených poštovních adresách.

