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INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„Nařízení“) 
 
 

1. OBECNÉ 
 

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů, které klient jakožto subjekt údajů 

správci údajů poskytl z důvodu zájmu o jím nabízené služby. 

 
2. SPRÁVCE ÚDAJŮ 

Správce údajů: BROKER COMPANY spol. s r. o., IČ 64788920, se sídlem v Jičíně, 

Konecchlumského 513, 506 01 

Telefon: 731 616 292, 603 545 904 
 

E-mail: makler@brokercom.cz 
 

www: www.brokercom.cz 
 

Správce údajů prohlašuje, že řádně zajišťuje ochranu osobních údajů svých klientů, a to zejména 

zajištěním vnitřní směrnice ukládající zaměstnancům, kteří zpracovávají nebo uchovávají osobní 

údaje, práva a povinnosti a dále zajištěním dostatečného zabezpečení. 

 

 
3. TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 

 

Správce údajů zpracovává údaje, které mu klient poskytl před sjednáním příkazní smlouvy, v příkazní 

smlouvě nebo  jiným  způsobem, nebo  které správce údajů zjistil z veřejně  dostupných seznamů či    

z jiných veřejně dostupných zdrojů. 

Správce údajů zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, všechna dřívější příjmení, 

datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, informace o dokladu totožnosti (OP, pas, ŘP vč. čísla, 

místa vydání a platnosti),, státní občanství, adresu bydliště, akademický titul a vzdělání, kontaktní 

údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), informace o existujících závazcích klienta, informace o jeho 
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příjmech a výdajích, informace o zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a číslo bankovního účtu 

klienta. 

 

 
4. ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 
1. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení na základě uděleného souhlasu, 

který klient správci údajů poskytl. 

 
Klient má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V takovém případě je 

správce údajů oprávněn nadále osobní údaje klienta zpracovávat, svědčí-li mu některý z níže 

uvedených důvodů. 

 

2. Dále, nejde-li o zpracování na základě uděleného souhlasu: 
 
 

a. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení pro splnění smluvních či 

předsmluvních závazků. 

 

b. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení pro splnění právní povinnosti, 

která se vztahuje na správce údajů, a to zejména povinností vyplývajících z následujících právních 

předpisů: 

 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, 

- Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 

- Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 

- Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 

- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, 

- Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

- Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

- Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

 
c. Ke zpracování dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) pro účely oprávněných zájmů příslušného 

správce či třetí strany. 

 
 

5. PŘÍJEMCI, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE BYLY NEBO BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY 
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Osobní údaje mohou být  v rámci  plnění právního  důvodu  dle  odst. 4  poskytnuty  správcem  údajů 

k dalšímu zpracování 3. osobám. 

 

Těmito 3. osobami jsou např. pojišťovny, pro které je správce údajů oprávněn sjednávat pojištění, a 

vázaní pojišťovací zprostředkovatelé, podřízení pojišťovací  zprostředkovatelé  dle  zákona  č.  

38/2004 Sb. nebo vázaní zástupci dle zákona č. 170/2018 Sb. (dále také „zástupci“), společnost 

poskytující počítačový systém, účetní, daňový poradce, případně právník. 

 
Správce údajů při své činnosti poskytuje osobní údaje zejména těmto pojišťovnám: 

 

- Generali Česká pojišťovna, a.s., IČ 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 
Praha 1 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617, se sídlem Pobřežní 

665/21, 186 00 Praha 8 

- Allianz pojišťovna, a.s., IČ 471 15 971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 639 98 530, se sídlem 

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 

- Slavia pojišťovna a.s., IČ 601 97 501, se sídlem Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1 
 

- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 

- Uniqa pojišťovna, a.s., IČ 492 40 480, se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6 
 
 
 

 
Správce údajů při  své  činnosti  poskytuje  osobní  údaje  zástupcům,kteří  jsou  dohledatelní 

v registru ČNB. K osobním údajům klienta má vždy přístup pouze zástupce, který s klientem 

přímo jedná. 
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6. PLÁNOVANÁ DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY 
 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání některého z právních důvodů dle odst. 4 – 

zejména po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení dále po dobu, po kterou mu to ukládají 

právní předpisy. 

 
7. VÝČET PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

 Právo na přístup dle čl. 15 Nařízení – zahrnující právo získat od správce údajů potvrzení, zda jsou či 

nejsou osobní údaje zpracovány (informaci o zpracování osobních údajů nese tento dokument) 

 

 Právo na opravu dle čl. 16 Nařízení – zahrnující vedle opravy i doplnění neúplných osobních údajů 
 
 

 Právo na výmaz dle čl. 17 Nařízení – pokud jsou splněny důvody dle Nařízení 
 
 

 Právo na  omezení  zpracování  dle  čl.  18  Nařízení  –  nastane-li  některý  z důvodů  vyjmenovaných  

v Nařízení 

 

 Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení – za splnění podmínek dle Nařízení 
 
 

 Právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení 
 
 

 Právo podat stížnost u dozorového úřadu – v případě České republiky se jedná o Úřadu na ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

 

 Jak lze uplatnit jednotlivá práva 

Klienti, kteří mají jakékoliv dotazy nebo chtějí uplatnit některé z výše uvedených práv se mohou 

obrátit na kontaktní osobu uvedenou v č. 2 této informace. 


