Podmínkyzpracováníosobníchúdajů 

Nazákladěodeslánívyplněnéhoformuláře–žádostijsteposkytl/poskytlaVašeosobníúdaje 
obchodníspolečnostiBezvafinances.r.o.,IČO:24186104,sesídlemVinohradská2828/151,Žižkov,
130 00 Praha 3, zapsaná pod spis. zn. C 186711 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen
„Správce“). 
Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek jako správce osobních
údajů, 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraněfyzickýchosobvsouvislostisezpracovánímosobníchúdajůaovolnémpohybutěchtoúdajů
aozrušenísměrnice95/46/ES(obecnénařízeníoochraněosobníchúdajů;dálejen„G
 DPR“). 
1. Účela
 p
 rávníz
 ákladz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů 
VámiposkytnutéosobníúdajezpracováváSprávceproúčely: 
●
●

●
●

uzavřenísmlouvyv souladuseVšeobecnýmiobchodnímipodmínkami; 
plněnísmlouvyspočívajícízejménavposkytnutíslužby,kterázahrnuje 
o zpracováníVašínezávaznéžádostiokonkrétnífinančníprodukt(zejm.spotřebitelský
úvěr),onějžjstezažádaliprostřednictvímformulářenawebovýchstránkáchSprávce, 
o postoupení žádosti poskytovateli nebo poskytovatelům požadovaného finančního
produktu nebo jejich zástupcům (vázaný zástupce, samostatný zprostředkovatel
apod.); 
o postoupeníVašichkontaktníchúdajů,včetněinformacíopoptávanémúvěručijiném
finančnímproduktu,poskytovatelineboposkytovatelůmsouvisejícíchslužebv oblasti
pojištění nebo jejich zástupcům (vázaný zástupce, samostatný zprostředkovatel
apod.), a to v návaznosti na Vaši žádost a s cílem zvýšení Vašeho komfortu a
zabezpečenípřináslednémsplácenízvolenéhofinančníhoproduktu; 
příméhomarketinguformoušířeníobchodníchsdělenítýkajícíchseobdobnýchvýrobkůnebo
služeb,ojakéjstezažádaliv rámcivyplněnéžádosti(a/neboVámbudouposkytnutynásledně
s ohledemnapodanoužádost); 
vyřizováníVašichžádostí,podnětůnebostížností. 

ZpracováníVašichosobníchúdajůproúčeluzavřeníaplněnísmlouvyjenezbytnéprosplněnísmlouvy
oposkytnutíslužby,jejížjstesmluvnístranou,cožpředstavujeprávnízákladprojejichzpracování. 
Zpracování Vašich osobních údajů pro účel příméhomarketinguformoušířeníobchodníchsděleníje
nezbytné z důvodu oprávněných zájmů Správce a jeho obchodních partnerů na propagaci svých
služeb,cožpředstavujeprávnízákladprojejichzpracování. 
Zpracování Vašich osobních údajů pro účel vybavovaní Vašich žádostí, podnětů nebo stížností je
nevyhnutelné z důvodu oprávněného zájmu Správce, což představuje právní základ pro jejich
zpracování. 
2. Rozsaha
 d
 obaz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů 
Správcezpracováváproúčelyuzavřeníaplněnísmlouvyvšechnyúdaje,kteréjstevložilidoformuláře
na webových stránkáchSprávce.ProúčelypříméhomarketinguSprávcezpracováváVašie-mailovou
adresu. 
Vašeosobníúdajebudouzpracováványpodobu,kterájenezbytnáknaplněníúčelujejichzpracování:  
●
●

pro účely uzavření a plnění smlouvy po dobu její účinnosti a následně po dobu 15 dní po
skončení její účinnosti, která je potřebná na provedení technických opatření k odstranění
osobníchúdajůzesystémůužívanýchSprávcem; 
pro účely přímého marketingu po dobu dopodánínámitkynebojinéhoprojevunesouhlasu
s dalšímzpracovánímVašíe-mailovéadresyprototozpracováníanásledněpodobu15dní,

kterájepotřebnánaprovedenítechnickýchopatřeník odstraněníosobníchúdajůzesystémů
užívanýchSprávcem; 
● proúčelyvyřízeníVašichžádostí,podnětůnebostížnostípodobupotřebnounajejich
vyřízení,včetnědobypotřebnénaprokázánítoho,žedanážádost,podnětanebostížnost
bolavybavenávsouladus právnímipředpisy. 
3. Zdrojeo
 sobníchú
 dajů: 
Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění
formulářeumístěnéhonawebovýchstránkáchSprávcenebojehoaffiliatepartnerů. 
Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetíchosobodpovídávždyjenosoba,kteráúdajedo
formulářevložila. 
ŽádámeVásoaktualizaciúdajů,atoprostřednictvímoznámenízměnyzaslanéhonaadresuuvedenou
v čl.8níže. 
4. Způsobz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů: 
Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i)
Správcemkezpracováníosobníchúdajů.ZatímtoúčelemSprávceVašeosobníúdajenebojejichčást
zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje
správceITaplikacívyužívanýchkezpracováníosobníchúdajů. 
Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcempověřenézpracovatele. 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy (zejména zpracování
žádosti) a pro účely přímého marketingu automatizovaně. Automatizované zpracování pro účely
přímého marketingu zahrnuje i personalizaci zasílaných obchodních sdělení. Automatizované
zpracování,kteréprovádíSprávce,neníprocesem,kterýbyvedlk individuálnímurozhodnutí,kteréby
proVásměloprávníúčinkyneboseVásobdobnýmzpůsobemdotýkalovesmyslučl.22odst.1GDPR. 
5. Příjemcio
 sobníchú
 dajů: 
Správce v rámci zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy poskytne Vaše osobní
údaje poskytovateli nebo poskytovatelům finančního produktu, který prostřednictvím formuláře
poptáváte,případnějejichvázanýmzástupcům,čidalšímusamostatnémuzprostředkovateli.Jednáse
onezbytnousoučástposkytnutíslužby. 
Pokud poptáváte spotřebitelský úvěr, bude jeho poskytovatel posuzovat Vaši úvěruschopnost na
základě informací poskytnutých v rámci žádosti, a pokud je to nezbytné, z databází umožňující
posouzení úvěruschopnosti, např. z registru klientských informací SOLUS. Oprávněným zájmem
poskytovatele je také ověřovat Vaše údaje v dalších registrech, které jsou veřejně dostupné - pro
tentoúčeljevyužívánnapř.insolvenčnírejstřík(ISIR). 
Poskytovatel finančního produktu, příp. ostatní finanční instituce, mohoupředběžněautomatizovaně
posoudit, zda splňujete podmínky pro poskytnutí finanční služby a rozhodnout o tom, zda budete
kontaktovan smožnostípokračovatvsjednáníproduktu,kterýpoptáváte.Připředběžnémposouzení
zájemců podle předcházející věty může dojít k profilování zájemců pro účely posouzení úvěrového
rizikaapropředcházeníaodhalovánípodvodnéhojednání. 
Poskytovatelfinančníhoproduktu,příp.ostatnífinančníinstituce,mohouzpracovatVašeosobníúdaje
vesvýchsystémochzaúčelempokračovánívyhodnocováníVašižádostiofinančníprodukt. 
Za účelem vypořádání vzájemných nároku medzi Správcem a poskytovatelem finančního produktu
můžeproběhnoutkomunikaceohlademstavuVašižádostiofinančníprodukt. 
DáleSprávceposkytneVašeosobníúdajeposkytovatelineboposkytovatelůmpojištění,případnějejich
vázaným zástupcům, či dalšímu samostatnému zprostředkovateli. Jedná se o nezbytnou součást
poskytnutíslužby. 

Seznampříjemců,kterýmmůžoubýtVašeosobníúdajeposkytnuty,naleznetezde: 
www.bezvafinance.cz/l/cz/osobni-udaje/prijemci 
Správceprohlašuje,žeVámiposkytnutéosobníúdajenezveřejní. 
Ukončení zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nemá vliv na jejich zpracování dalšími
příjemci. 
6. Ochranao
 sobníchú
 dajů: 
Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničeníčiztrátě,neoprávněnýmpřenosům,kjejichjinémuneoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využíváelektronické
prostředkyochranyifyzickouochranuosobníchúdajů. 
7. Vašep
 rávaj akos
 ubjektuo
 sobníchú
 dajů: 
Jakosubjektosobníchúdajůmáte: 
-

právo na přístup k Vašim osobním údajů akinformacímozpracovánísvýchosobníchúdajů
dlečlánku15GDPR, 
- právonajejichopravunebovýmazdlečlánku16a17GDPR, 
- právonaomezenízpracovánídlečlánku18GDPR, 
- právonapřenositelnostúdajůdlečlánku20GDPR, 
- právovznéstnámitkudlečlánku21GDPR, 
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování,včetněprofilování,kterémáproVásjakosubjektúdajůprávníúčinkyneboseVás
obdobnýmzpůsobemvýznamnědotýká,dlečlánku22GDPR, 
- právopodatstížnostudozorovéhoúřadupodlečlánku77GDPR. 
Správce veškeré úkonysměřujícík zajištěnívýkonuprávsubjektuúdajůposkytujea činíbezplatně,
není-lidálestanovenojinak.
Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu
opakuje,můžeSprávceodVásžádatpřiměřenýpoplatek(zohledňujícíadministrativnínákladyspojené
s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo
SprávcemůžeodmítnoutVašížádostivyhovět. 
8. Kontaktn
 aS
 právce 
ProuplatněnísvýchprávsemůžeteobrátitnaSprávcee-mailemnaadresu:o
 u@bezvafinance.cz 
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu na
základěoprávněnéhozájmumátekdykolivnavýšeuvedenée-mailovéadrese. 
Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při
zpracováníosobníchúdajůsemůžetekdykolivobrátitnaÚřadproochranuosobníchúdajů.Kontaktní
údajeÚřaduproochranuosobníchúdajůjsoudostupnézde:h
 ttps://www.uoou.cz/. 

