Podmínky zpracování osobních údajů
I.
Provozovatelem těchto webových stránek a správcem Vašich osobních údajů je společnost Finovo s.r.o., se sídlem
U Černé věže 66/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ 08467099, zapsaná v OR vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 29164 (dále jen „Finovo“ nebo také „my“). Vaše osobní údaje
zpracováváme v souladu 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 - obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami zpracování
osobních údajů (dále jen „podmínky“).
Tyto podmínky jsou určeny pro i) návštěvníky těchto webových stránek, ii) jednotlivců, kteří se rozhodnou nás kontaktovat
prostřednictvím těchto webových stránek, iii) uživatelů „Nahrávací brány“, kteří nám poskytnou k analýze smluvní
dokumentaci k finančním produktům, a iv) příjemců newsletteru (všichni výše uvedení dále je jako „Vy“).
Pojmy zde neupravené mají takový význam, jaký jim přiřazuje nařízení GDPR.
V případě jakýchkoli dotazů/požadavků v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte e-mailem na adrese
info@finovo.cz, nebo nás můžete kontaktovat poštou na adrese U Černé věže 66/3, 37001, České Budějovice.

II.
Předsmluvní kontakt
Pokud máte zájem na službách Finovo a jejích spolupracujících finančních specialistů, můžete nás kontaktovat
prostřednictvím formuláře umístěného na těchto stránkách společnosti Finovo. V kontaktním formuláři prosím uveďte Vaše
jméno, příjmení a kontaktní e-mail, případně můžete uvést Vaše preference ohledně typu produktu nebo konkrétního
spolupracujícího finančního specialisty. Také nám můžete sdělit jakékoliv další informace, které uznáte za vhodné
prostřednictvím Vaší zprávy. Tyto údaje zpracováváme za účelem navázání kontaktu na základě Vašeho souhlasu podle
čl. 6 odst. 1. písm. a) nařízení GDPR, nejdéle po dobu jednoho roku. Udělením souhlasu berete na vědomí, že Vaše
osobní údaje mohou být předány zaměstnancům nebo spolupracujícím finančním specialistům, kteří jsou registrování
u České národní banky jako vázání zástupci pro oblast pojištění/spotřebitelských úvěrů/kolektivního
investování/doplňkového penzijního spoření. Pro bližší představení našeho týmu finančních specialistů prosím klikněte
zde. Zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je zcela dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv
odvolat e-mailem nebo poštou, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
V případě, že dojde k následnému uzavření smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění smlouvy
a poskytnutí profesionálních služeb podle čl. 6 odst. 1. c) nařízení GDPR.
Více informací o Vaších právech naleznete níže v části III. těchto podmínek.

Analýza smluvní dokumentace
Pokud máte zájem nechat si zkontrolovat Vaše uzavřené smlouvy týkající se finančních produktů, můžete využit našeho
formuláře a nahrávací brány. Tato služba je přístupná pouze osobám starším 18 let nebo osobám, které již nabyly plné
svéprávnosti. V uvedeném formuláři stačí vyplnit jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mail a telefon), případně můžete
zanechat vlastní zprávu s dalšími podrobnostmi. Prostřednictvím nahrávací brány můžete nahrát kopii smluvní
dokumentace k jednotlivým finančním produktům. Dovolujeme si Vás upozornit, že spolu s kopiemi smluvní dokumentace
nám jejím nahráním, zpřístupňujete také jakékoliv čitelné údaje, které jsou v ní uvedené (např. výše příjmu, věk nebo také
údaje o Vašem zdravotním stavu). Některé z těchto údajů mohou být údaje zvláštní kategorie podle čl. 9 odst. 1.
nařízení GDPR (zejména pokud nahrajete úplnou smluvní dokumentaci k životnímu pojištění). Na základě nahrané
smluvní dokumentace Vám bude následně poskytnuta naše analýza. Poskytnutí Vašich údajů pro účely zpracování

odborné analýzy je provedeno na základě Vašeho výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), případně čl. 9 odst. 2.
písm. a) nařízení GDPR pokud jde o osobní údaje o zvláštní kategorie, a je zcela dobrovolné. V případě, že pro zpracování
Vašich osobní údajů nebudeme mít jiný právní základ, než Váš výslovný souhlas, tyto údaje po uplynutí 6 měsíců
smažeme.
Udělením souhlasu berete na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnancům nebo spolupracujícím
finančním specialistům, kteří jsou registrování u České národní banky jako vázání zástupci pro oblast
pojištění/spotřebitelských úvěrů/kolektivního investování/doplňkového penzijního spoření. Pro bližší představení našeho
týmu finančních specialistů prosím klikněte zde. Zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je zcela
dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem nebo poštou, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
před jeho odvoláním.
V případě, že dojde k následnému uzavření smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem plnění smlouvy
a poskytnutí profesionálních služeb podle čl. 6 odst. 1. c) nařízení GDPR.
Více informací o Vaších právech naleznete níže.
Všechny osobní údaje budou zpracovávány elektronicky.

III.
Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů:
1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení),
zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat
přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat bližší informace k takovému zpracování.
2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného
prohlášení.
3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje,
které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo
členského státu, které se na nás vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
Nařízení,

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,
v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich
osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití
Vašich osobních údajů;
c) pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků;
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude
ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,
5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám
poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
aniž by tomu společnost Finovo bránila, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo
na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci
osobních údajů, je-li to technicky proveditelné.
6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
a) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Finovo či třetí strany.
Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Finovo nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud
neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete
námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, oficiální web: https://www.uoou.cz.

