
 

 

 

Prohlášení - zpracování osobních údajů 

1. Společnost HV Group, s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 272 55 999  (dále jen „Pojišťovací 

makléř“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto Vaše osobní údaje:  

a. údaje o předmětu pojištění uvedené v pojistné smlouvě včetně zdravotního stavu a genetických údajů 

b. identifikační a kontaktní údaje (jméno, název firmy, adresa, telefon, e-mail, IČ, rodné číslo, korespondenční adresa) 

c. údaje o využívání služeb (škodní průběh pojistné smlouvy, statistika využití pojistné smlouvy a informace o využívání 

služeb klienta u zvoleného pojistitele) 

2. Veškerá data jsou poskytnuta přímo od vás, či z veřejně dostupných zdrojů, jako obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a jiné.  

Pojišťovací makléř nezískává data z neveřejných zdrojů. 

3. Identifikační a kontaktní údaje, údaje o předmětu pojištění uvedené v pojistné smlouvě, údaje o využívání služeb, lhůta placení 

pojistné smlouvy, je nutné zpracovat za účelem evidence klientské složky, evidence výročních dní, evidence plateb, pomoci při 

řešení pojistné události, aktualizace rozsahu a ceny pojistné smlouvy, a tedy jsou nezbytné pro poskytování služby pojišťovacího 

makléře. Tyto údaje budou Pojišťovacím makléřem zpracovány po dobu trvání pojistné smlouvy a po jejím zániku po dobu 10 let 

z důvodu případných promlčecích lhůt. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem nabízení jiných produktů či 

marketingových sdělení je platný do odvolání. Údaje poskytnuté za účelem vypracování konkrétní nabídky budou zpracovávány po 

dobu nezbytně nutnou pro její vypracování a dále po dobu 2 let z důvodu případné pozdější stížnosti klienta, či jeho rozhodnutí 

o realizaci smlouvy. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Pojišťovacím makléřem, osobní údaje však pro Pojišťovacího makléře mohou zpracovávat 

i tito zpracovatelé:   

a. Vázaní zástupci a zaměstnanci Pojišťovacího makléře, kteří mají s pojišťovacím makléřem uzavřenou smlouvu 

o obchodním zastoupení (dále jen „vázaní zástupci“) 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

a. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

b. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

c. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, 

d. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již 

nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již správce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, 

kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Jsou-li uvedené podmínky splněny, správce takové údaje zcela nebo částečně 

zlikviduje, 

e. požadovat přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů od správce k jinému subjektu. V tomto případě 

správce předá osobní údaje v běžně používaném formátu poskytovateli nebo jinému správci podle žádosti poskytovatele, 

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit přímo na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 

6. Zpracování provádí Pojišťovací makléř, jeho zaměstnanci či vázaní zástupci. Zpracování se provádí v sídle Pojišťovacího makléře, 

na jeho pobočkách a v sídle vázaného zástupce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním 

způsobem. Data jsou uložena ve výpočetním systému Pojišťovacího makléře či v papírové podobě v šanonech v sídle společnosti. 

Veškeré umístění papírových podkladů je evidováno ve výpočetním systému Pojišťovacího makléře a je okamžitě dohledatelné. 

Pojišťovací makléř provedl organizačně-technické opatření, aby minimalizoval nahodilý či úmyslný přístup k datům klienta 

neoprávněnou osobou. 

7. V některých případech při vypracování nabídky nebo přípravě marketingových sdělení můžeme použít automatizované rozhodování. 

Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to pracovníkovi, který pro Vás nabídku zpracovává. Osobní údaje do zahraničí nepředáváme. 

8. Data, která jsou součástí pojistné smlouvy, zároveň předává Pojišťovací makléř pojistiteli, se kterým je pojistná smlouva uzavírána. 


