Podmínkyzpracováníosobníchúdajů 

Nazákladěposkytnutís
 ouhlasus
 ez
 pracovánímVašichosobníchúdajů 
obchodníspolečnostiBezvafinances.r.o.,IČO:24186104,sesídlemVinohradská2828/151,Žižkov,
13000Praha3,Českárepublika,zapsanápodspis.zn.C186711vedenouuMěstskéhosouduv Praze 
a 
obchodní společnosti Finbino s.r.o., IČO: 53397363, se sídlem Na bráne 8665/4, Žilina 010 01,
Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro,
vložka75902/L 
(společnostidálespolečnějen„S
 právci“) 
budouSprávcizpracovávatVašeosobníúdajezanížeuvedenýchpodmínekjakos
 polečnís
 právci 
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. Společnís
 právci 
Správci jsou společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR ve vztahu ke zpracování Vašich osobních
údajů.Toznamená,žeSprávcispolečněurčujíúčelyaprostředkytakovéhozpracování. 
Správci si mezi sebou transparentním způsobem rozdělili povinnosti správce dle GDPR následujícím
způsobem: 
●

Bezvafinance s.r.o. odpovídá za informování subjektů údajů dle článků 13 a 14 GDPR
(informaceozpracováníjsouuvedenyv těchtopodmínkáchzpracováníosobníchúdajů); 

●

Finbinos.r.o.odpovídázavýkonprávsubjektuúdajůpodlečlánků15až22GDPR(Vašepráva
jako subjektu údajů jsou blíže popsány v článku 9 těchto podmínek zpracování osobních
údajů). 

Jako subjekt údajů se s uplatněním svých práv můžete obrátit na kteréhokoliv ze správců
prostřednictvímkontaktůuvedenýchníže. 
2. Účela
 p
 rávníz
 ákladz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů 
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávají Správci pro účely přímého marketingu formou zasílání
obchodních sdělení o produktech či službách Správců nebo jejich obchodních partnerů, které
nesouvisejí se službami, kterou Vám kterýkoliv Správce poskytuje. Zpracování osobních údajů pro
tento účel zahrnuje i personalizaci těchto obchodních sdělení. Pro vyloučení nejasností Správci
upozorňují, že tento souhlas se nevztahujenazasíláníobchodníchsděleníoproduktechčislužbách,
souvisejících se službami, které Vám poskytují – k němu dochází na základě oprávněného zájmu
Správce. 
PrávnímzáklademprozpracováníVašichosobníchúdajůjeVášsouhlas. 
3. Rozsaha
 d
 obaz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů 
SprávcenazákladěVašehosouhlasushromažďujeazpracovávánásledujícíúdaje,kteréjstevložilido
formulářenawebovýchstránkáchSprávce: 
jméno,příjmení,adresa,věk,e-mailováadresa,telefonníčíslo 
Správci dále zpracovávají následující informace – údaje o Vaší internetové aktivitě zaznamenané
prostřednictvímcookiesaIPadresy. 
VašeosobníúdajebudouzpracováványdoodvoláníVašehosouhlasusjejichzpracováním,nejpozději
však po dobu, po kterou trvá účel jejich zpracování, určený Správci a následně podobu15dnípo

odvolání souhlasu, která jepotřebnánaprovedenítechnickýchopatřeník odstraněníosobníchúdajů
zesystémůužívanýchSprávci. 
4. Zdrojeo
 sobníchú
 dajů 
SprávcizískávajíosobníúdajepřímoodVásjakoodsubjektuúdajůprostřednictvímvyplněníformuláře
umístěnéhonawebovýchstránkáchkonkrétníhoSprávcenebojehoaffiliatepartnerůaVašíaktivityna
webovýchstránkáchkonkrétníhoSprávce. 
Správci budou vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetíchosobodpovídávždyjenosoba,kteráúdajedo
formulářevložila.ŽádámeVásoaktualizaciúdajů,atoprostřednictvímoznámenízměnyzaslanéhona
adresuuvedenouv čl.6níže. 
5. Způsobz
 pracovánío
 sobníchú
 dajů 
OsobníúdajejsouzpracováványSprávcinebozpracovatelemčizpracovateli,pověřeným(i)konkrétním
Správcemkezpracováníosobníchúdajů.ZatímtoúčelemSprávceVašeosobníúdajenebojejichčást
zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje
správceITaplikacívyužívanýchkezpracováníosobníchúdajů. 
Veškeré povinnosti Správců ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na
Správcempověřenézpracovatele. 
6. Dobrovolnost 
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správcům dobrovolně a máte právo ho
kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru obchodních sdělení „kliknutím“ na odkaz uvedený
v obchodním sdělení nebo prostřednictvím adresy ou@bezvafinance.cz nebo pd@finbino.com.
Odvolánímsouhlasunenídotčenazákonnostzpracovánív doběpředjehoodvoláním. 
Pokud si nepřejete ukládat cookies webových stránek Správce na Váš počítač, můžete ho zakázat
přímonastavenímVašehowebovéhoprohlížeče.DovolujemesiVásupozornit,žezákazcookiesmůže
ovlivnitfunkčnostwebovýchstránekSprávceaVašezkušenostipřipoužívánítěchtostránek. 
7. Příjemcio
 sobníchú
 dajů 
SprávciposkytujíVašeosobníúdajepouzezpracovatelům,kterépověřilizpracováním. 
Správciprohlašují,žeVašeosobníúdaje,poskytnuténazákladětohotosouhlasu,nezveřejní. 
8. Ochranao
 sobníchú
 dajů 
Správci uplatňují přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistili 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, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a
účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob. Správcizatímtoúčelemvyužívajíelektronicképrostředkyochranyifyzickouochranu
osobníchúdajů. 
9. Vašep
 rávaj akos
 ubjektuo
 sobníchú
 dajů 
Jakosubjektúdajůmáte: 
-

právo na přístup k Vašim osobním údajů akinformacímozpracovánísvýchosobníchúdajů
dlečlánku15GDPR, 
právonajejichopravunebovýmazdlečlánku16a17GDPR, 
právonaomezenízpracovánídlečlánku18GDPR, 
právonapřenositelnostúdajůdlečlánku20GDPR, 
právovznéstnámitkudlečlánku21GDPR, 
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho
obdobnýmzpůsobemvýznamnědotýká,dle22GDPR, 

- právopodatstížnostudozorovéhoúřadupodlečlánku77GDPR. 

Odpovědný Správce veškeré úkony směřující k zajištěnívýkonuprávsubjektuúdajůposkytujea činí
bezplatně,není-lidálestanovenojinak. 
Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu
opakuje,můžeodVásSprávcežádatpřiměřenýpoplatek(zohledňujícíadministrativnínákladyspojené
s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo
SprávcemůžeodmítnoutVašížádostivyhovět. 
10. Kontaktn
 aS
 právce 
ProuplatněnísvýchprávsemůžetejakosubjektúdajůobrátitnaodpovědnéhoSprávcee-mailemna
adresu:o
 u@bezvafinance.cz,nebodruhéhoSprávcenaadrese:p
 d@finbino.com 
Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při
zpracováníosobníchúdajůsemůžetekdykolivobrátitnaÚřadproochranuosobníchúdajů.Kontaktní
údajeÚřaduproochranuosobníchúdajůjsoudostupnézde:h
 ttps://www.uoou.cz/. 


