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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Platné od 25. 5. 2018.

1. ÚVOD
Společnost DD makléřská spol. s r.o., IČ: 25228200, se sídlem Zahradní 607/9, 350 02 Cheb,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C, vložka
10496 (dále jen „Společnost“) potřebuje v souvislosti s vykonávanou činností, sbírat osobní
údaje o některých fyzických osobách. Ochraně osobních údajů tak věnuje značnou pozornost,
aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do soukromí těchto osob.
Společnost si Vás tedy dovoluje informovat, že údaje zpracovává za účelem ochrany práv
subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením
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 a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při poskytování služeb společnost zpracovává aktuální údaje, které jsou pro ně relevantní,
korektně a zákonným a transparentním způsobem, pouze pro výslovně vyjádřené a legitimní
účely, v přiměřeném, relevantním rozsahu, omezeném pouze pro účel, ke kterému jsou
zpracovávány.
Údaje jsou ukládány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, s jakým jsou
zpracovávány.
Společnost zpracovává údaje způsobem, který zajistí jejich zabezpečení, včetně jejich ochrany
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE, V JAKÉ ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY JE
ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, která nám umožní klientům poskytovat naše služby,
zároveň abychom dodrželi naši zákonnou povinnost a k ochraně našich oprávněných zájmů.
Shromažďujeme osobní údaje jednak našich stálých klientů, ale i klientů potenciálních, kteří
projevili zájem o naše služby.
Zpracováváme především tyto osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje klientů,
sociodemografická data (např. věk), informace o aktivních smlouvách u pojišťoven, lokační
údaje, údaje o zdravotním stavu a další. Informace získáváme buď přímo od klientů při
vytváření nabídek, při uzavření nebo v průběhu správy pojistných smluv, a z veřejně
dostupných zdrojů.
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4. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracovává přímo společnost DD makléřská spol. s r.o., dále také další
zpracovatelé, kteří poskytují stejné dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Jedná
se např. o pojišťovny, s nimiž spolupracujeme a další subjekty.
Vaše osobní údaje mohou být za specifických podmínek zpřístupněny státním orgánům.

5. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, během níž plní stanovený účel. Abychom Vám
mohli poskytovat naše služby, zpracováváme údaje po celou dobu správy Vaší smlouvy, po
ukončení smluvního vztahu pak ještě po dobu, již stanoví zákon.

6. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Právo na odvolání souhlasu
Právo na informace o způsobu zpracování a přístup k osobním údajům
Právo na aktualizaci osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo přenositelnosti
Právo na výmaz osobních údajů
Právo podat podnět nebo stížnost

