SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VPOJIŠTĚNÍ OSOB-NeMa
SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL
IS Group, spol. s.r.o. (dále jen „Správce“), IČ:27591107, se sídlem Okružní 2162, Nymburk 28803
statutární zástupce: Robert Harlas-jednatel, kontaktní tel.: 725 81 83 87, kontaktní e-mail:
harlas@isgroup.cz; www.isgroup.cz, Zastoupená: Vázaný zástupce………………………………………………,

e-mail………………………………………….., tel………………………., registrace ČNB…………………………………...
POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ/ ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ
Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa:
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů se dotýká vás, pokud jste fyzickou osobou. Toto
zpracování osobních údajů se vztahuje na „Souhlas“ s poskytováním osobních údajů a kontaktů
„Správcem“ třetím stranám v rámci další využití v nepřímém marketingu, zasílání nabídek
a informací souvisejících s oblastí pojistných produktů a služeb. Více je uvedeno v dokumentu
„Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob“, který je součástí Vám předané
dokumentace nebo který naleznete na www.isgroup.cz.
Správcem osobních údajů před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel. V
případě uzavření pojistné smlouvy je správcem osobních údajů pojišťovna, se kterou je pojištění
sjednáno a společnost IS Group, spol. s r.o. je zpracovatelem osobních údajů.
Pokud Správce nemá jiný právní základ, provádí zpracování osobních údajů pouze s vaším souhlasem.
Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, ale v některých případech může být zásadním
předpokladem pro sjednání a poskytnutí služby. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv
odvolat, na předchozí zpracování nemá odvolání souhlasu vliv. Detailně je toto popsáno v dokumentu
„Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob“, který je součástí předsmluvní
dokumentace a který jste obdržel již před zpracováním nabídky pojištění, modelací pojištění, přípravou
pojistné smlouvy nebo jejím uzavřením, případně před zahájením jiného úkonu v rámci vašeho
pojištění či jeho správy.
Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje nám ukládají právní předpisy, kterými jsme povinni při
výkonu činnosti se řídit jak při distribuci pojištění a zajištění (zák.č.170/2018 Sb.), tak při dodržování
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 527/2020 Sb.)
nebo dodržování zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (zákon č. 164/2013 Sb.) nebo
dodržování zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), při zpracování osobních
údajů (zákon č.110/2019 Sb.-“Adaptační zákon“ upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), (zákon č. 182/2006 Sb)., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně
dodržování další platných norem. Při výkonu naší činnosti jsme rovněž povinni poskytnout
v odůvodněných případech součinnost soudům, orgánům činným v trestném řízení, České národní
bance, apod.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má „Správce“ uzavřenou smlouvu o
zpracování osobních údajů a které/-ří zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb
poskytovaných „Správcem“, osobám dle vašeho souhlasu a osobám oprávněným na základě právních
předpisů.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu
Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a
informovat vás o našich nových produktech a službách. Nabídku od nás můžete obdržet elektronicky
emailem, prostřednictvím SMS, přes sociální sítě, telefonicky, písemně formou dopisu nebo osobně od
našeho zástupce. Proti tomuto zpracování můžete uplatnit námitku a Správce je povinen dále pro
popsané účely vaše osobní údaje dále nezpracovávat. Detailně popsáno v dokumentu „Informace o
zpracování osobních údajů v pojištění osob“. Nepřejete-li si, abychom vás kontaktovali s
obchodními sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout. Postup odmítnutí je uveden
v každé pojistné smlouvě nebo v elektronickém sdělení, které vám zašleme.
Marketingové aktivity prováděné s vaším souhlasem:
a) Nepřímý marketing
Nabídka služeb a produktů, zasílání slev, nabídek třetích stran, novinky o činnosti a akcích
nebo jiná obchodní sdělení spolupracujících subjektů, a to elektronicky, formou SMS nebo
písemnou formou, spolupracujících subjektů, kterým „Správce“ poskytl vaše osobní údaje
(např.: pojišťovny, subjekty v rámci Správce“, odborné asociace, ve kterých „Správce“ je
aktivní). Aktuální seznam členů v rámci společenství „Správce“, seznam pojišťoven nebo
oborové asociace jsou uvedeny na: www.isgroup.cz. Pokud třetí subjekt zpracovává osobní
údaje, musí splňovat všechna zákonná ustanovení o zpracování a uchovávání osobních údajů.
Souhlas se uděluje na dobu pěti let nebo v případě uzavření smlouvy na dobu 10 let od
ukončení smlouvy s tím, že je možné kdykoliv odvolat, podrobně popsáno v dokumentu
„Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob“,
Oslovování probíhá elektronickou formou nebo písemně formou dopisu nebo formou SMS;
Pojistník/Pojištěný/Zájemce o pojištění bere na vědomí, že mu budou elektronicky zasílány
ty písemnosti, u kterých tuto formu připouští právní předpisy a zároveň je to z
technického hlediska možné, a že ostatní písemnosti mu budou zasílány na jeho poštovní
adresu;
Neoznámení aktuální emailové nebo korespondenční adresy jde k tíži strany, která tuto
povinnost porušila;
K oslovování se využívají osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní
číslo, emailová adresa.
Důležitá informace: K nepřímému marketingu nesmí být využity citlivé osobní údaje o
zdravotním stavu.
Souhlasím

Nesouhlasím

b) Poskytovatelé specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční – vyjma řešení
zákonem popsaných činností v rámci prevence nebo jiných negativních jevů, kde není
podmíněno souhlasem), s vaším souhlasem;
Souhlasím

Nesouhlasím

Udělený souhlas je dobrovolný, jeho odvolání je možné kdykoliv odvolat písemně na adresu: IS Group,
spol. s r.o., Okružní 2162, Nymburk 28803, nebo elektronicky naskenovaný dopis s vaším podpisem
(nedisponujete-li elektronickým podpisem) na emailovou adresu: harlas@isgroup.cz. Informace
k odvolání souhlasu můžete také obdržet na telefonním čísle: +420 725 818387 nebo elektronicky na
harlas@isgroup.cz.
Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
www.uoou.cz.

Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu příslušného ustanovení zákona o ochraně osobních údajů
informován o zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem, jakož i o svých právech
souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Podpisem tohoto formuláře potvrzuji, že jsem výše uvedené informace obdržel / obdržela, přečetl /
přečetla si je, důkladně se seznámil se smyslem a obsahem mého/-mých souhlasu/souhlasů se
zpracováním osobních údajů a že jsem se před jejich udělením seznámil s dokumentem „Informace
o zpracování osobních údajů v pojištění osob““, plně uvedenému textu a obsahu rozumím a
vyslovuji s nimi svůj souhlas.

V ………………………………………… dne:

Podpis pojistníka/pojištěného: …………………………………………………………………………..

