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ČS ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO
Československé úvěrní družstvo

Souhlas se zpracováním osobních údajů
PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Statutární orgán Společnosti, který je fyzickou osobou (dále jen „statutární orgán“) výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, včetně rodného
čísla, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve změně pozdějších předpisů, které Československé
úvěrní družstvo (dále jen „DRUŽSTVO“) získalo v rámci svého obchodního vztahu se Společností. DRUŽSTVO je oprávněno zpracovávat osobní údaje
statutárního orgánu Společnosti včetně rodného čísla, data narození a trvalého pobytu, bydliště za účelem a v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných
povinností, v rozsahu a pro účely související s plněním předmětných obchodů a služeb, a v rozsahu a pro účely ochrany práv DRUŽSTVA a plnění smluvních
závazků DRUŽSTVA. Statutární orgán Společnosti je rovněž srozuměn s automatizovaným zpracováním těchto údajů.
2. Požádá-li statutární orgán Společnosti o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DRUŽSTVO povinno tuto informaci bez zbytečného odkladu
předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu, zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů
statutárního orgánu Společnosti, a dále příjemci, případně kategoriích příjemců. DRUŽSTVO má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Získá-li statutární orgán Společnosti dojem, že DRUŽSTVO zpracovává jeho osobní údaje v
rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn
písemně požádat DRUŽSTVO o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci
osobních údajů). Shledá-li DRUŽSTVO žádost statutárního orgánu Společnosti jako oprávněnou, je povinna neprodleně odstranit závadný stav, a statutární
orgán Společnosti o těchto opatřeních písemně (e-mailem) informovat. Zjistí-li klient, že DRUŽSTVO zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nesprávné
nebo neaktuální, je oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví-li DRUŽSTVO těmto žádostem statutárního orgánu Společnosti, je
statutární orgán Společnosti oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „UOOÚ“). Statutární orgán Společnosti je oprávněn obrátit
se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li statutární orgán Společnosti v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná
újma, je oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Tento souhlas statutárního orgánu Společnosti poskytuje na období členství Společnosti v DRUŽSTVO a po dobu nezbytnou pro plnění povinností k
ochraně důležitých zájmů stanovených např. zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstev, ve znění pozdějších předpisů, a po dobu archivace
dle platných právních norem.

V ..............................................

Dne ..................................

Podpis statutárního orgánu společnosti ...........................................................................
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