Patria Finance, a.s., Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, IČO 26455064,
zapísaná v obchodnom registri odd. B, vložka 7215, vedenom Mestským súdom v Prahe

Súhlas s použitím údajov pre skupinu ČSOB
Meno a priezvisko
Rodné číslo
Súhlasíte so spracovaním a zdieľaním svojich údajov v skupine ČSOB pre marketingové účely.
Budeme oprávnení si vaše údaje odovzdávať v rámci skupiny ČSOB, budeme ich môcť analyzovať,
pritom budeme mať možnosť využiť aj automatické spracovanie, a na základe toho sa rozhodovať
a ponúkať vám služby z portfólia skupiny ČSOB aj našich obchodných partnerov, ktoré starostlivo
vyberáme. Podľa vašich preferencií vás môžeme marketingovo osloviť rôznymi formami, napríklad
prostredníctvom SMS, telefonicky alebo e-mailom.
Dohromady môžeme spracovávať vaše osobné údaje aj ďalšie informácie, ktoré sme zhromaždili
v skupine ČSOB, rovnako ako aj verejné údaje a údaje od tretích strán. Bude sa jednať napríklad o
e-mailovú adresu, informácie o vašich produktoch v skupine ČSOB, vek, povolanie a ďalšie
sociodemografické dáta, rodné číslo, informácie, ktoré zverejníte na sociálnych sieťach, zemepisnú
polohu, údaje o platobných operáciách, napríklad údaje o čiastke platby a príjemcovia , údaje
o odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách, údaje poskytnuté na zákazníckych linkách, údaje na
základe analýz a údaje z internetových stránok a aplikácií.
Súhlas udeľujete členom skupiny ČSOB. Skupinu ČSOB tvorí Československá obchodní banka, a. s.,
IČO 0001350, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, Hypoteční banka, a. s.,
IČO 13584324, Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO 49241397, ČSOB Leasing, a. s., IČO
63998980, ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, IČO 61859265, ČSOB Asset
Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, a Patria Finance, a. s., IČO 26455064,
Top-Pojištění.cz, s.r.o., IČO 27388239, Ušetřeno.cz Finanční služby, a.s., IČO 28188667,
Ušetřeno.cz s.r.o., IČO 24684295, a dalšie. Aktuálný zoznam nájdete na www.csob.cz/skupina.
Vaše údaje budeme môcť používať po dobu 1 roka; ak sa stanete klientom našej skupiny, potom
od udelenia súhlasu po celú dobu, kedy budete klientom našej skupiny, a ďalej 5 rokov po ukončení
všetkých zmluvných vzťahov medzi vami a členmi skupiny ČSOB. Ak si to budete želať, môžete
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Informácie o spôsobe odvolania súhlasu nájdete na
www.csob.cz/osobni-udaje.
Podpisom súhlasu potvrdzujete, že sme vás zoznámili s Informáciami ČSOB o spracovaní údajov,
ktoré obsahujú najmä vaše práva vzťahujúce sa ku spracovaniu údajov vrátane práva na prístup
k informáciám a podmienky na ochranu práv. Informácie nájdete na www.csob.cz/osobni-udaje.
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