
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Já níže podepsaný/á  

 

Jméno, příjmení/obchodní firma:   
 
RČ/IČ:   
 
Trvalé bydliště/sídlo:   
(dále jen Subjekt údajů) 
 
 
 uděluji tímto souhlas společnosti SAFETY SERVIS  s.r.o., se sídlem v  Příbrami I/22, 261 01 Příbram, 
IČ: 27105610, zapsané ve veřejném rejstříku vedené u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 96630 (dále jen 
Správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů. 

 Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výkon své činnosti a pro účely jejího výkonu. 
Předmětem jsou tyto kategorie osobních údajů: 

-          identifikační údaje 

-          kontaktní údaje 

-          údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 

-          údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění 

-          údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 

-          údaje o využívání služeb 

Doba zpracování osobních údajů je po celou dobu trvání obchodního vztahu se správcem a na dobu dalších deseti 
let následující po jeho ukončení . 

Osobní údaje budou poskytovány pojišťovnám, které budou správci osobních údajů. 

 Správci údajů prohlašují, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené 
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Souhlas Subjektu údajů nabývá 
účinností dnem podpisu tohoto formuláře. 

  

  

  

 

 
 

  

V Příbrami dne                                           

                                                                                                                                                                                             
Podpis Subjektu údajů   

 

 

 

 

 



 
Poučení Subjektu údajů 
 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 

podmínek.  

  Předmětem jsou tyto kategorie osobních údajů: 

-          identifikační údaje 

-          kontaktní údaje 

-          údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění 

-          údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění 

-          údaje o zdravotním stavu a genetické údaje 

-          údaje o využívání služeb 

  

• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů  při vyřizování a předkládání  nabídek 

pojistných smluv, provádění  přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy (zajišťování potřeb, 

testy vhodnosti a přiměřenosti) a uzavírání pojistných smluv s pojišťovnou jménem klienta), dále také pro 

zastupování v rámci vyřizování pojistné události,  což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného 

zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než 

výše uvedeným třetím osobám, 

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od 

Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, nebo právo být zapomenut, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému 

správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 

osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 
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