ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o

Ochrana osobních údajů
Vnitřní předpis č. 2
Platnost od: 1. 1. 2020

Tento dokument vznikl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správce osobních údajů:
Správce je společnost ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o., IČ 08490678, vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka C 29194, se sídlem Nádražní 122, 373 82 Včelná.

Účel, pro který osobní data potřebujeme a legitimita jejich zpracování
Požadované poskytnutí osobních údajů vyplývá ze zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a
zajištění, v platném znění, neboť tyto údaje potřebujeme v roli akreditované osoby podle
uvedeného zákona pro evidenci a archivaci odborných zkoušek, záznamů o zkouškách a vydaných
osvědčeních, k evidenci a archivaci kurzů následného vzdělávání, záznamů o následném vzdělávání a
vydaných osvědčení.
Vámi poskytnuté údaje mohou být využity k následujícím účelům:
-

K registraci ke zkoušce
k registraci k následnému vzdělávání
K využívání služeb Vám poskytovaných společností ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o.
K informování o Vašich výsledcích provedených zkoušek a testů
K vystavení osvědčení o úspěšném složení zkoušky
k vystavení osvědčení o absolvování následného vzdělávání
K evidenci výsledků zkoušek
K evidenci vydaných osvědčení

Registrací na našich webových stránkách souhlasíte s poskytnutím osobních údajů v rozsahu
uvedeném v zákoně (viz výše).
Archivace údajů: dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a
výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.
Údaje budeme uchovávat po dobu stanovenou zákonem, tj. do konce desátého kalendářního roku
ode dne konání odborné zkoušky nebo od posledního dne následného vzdělávání, jichž se
dokumenty týkají.

ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o
Společnost ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o. nebude poskytovat Vaše osobní údaje ke zpracování dalším
zpracovatelům a příjemcům (s výjimkou zpracovatele, resp. jí určená osoba k evidenci, Česká národní
banka) a nebude je předávat do třetích zemí ani jakékoli mezinárodní organizaci. Výjimku
představují situace, kdy jsme povinni Vaše údaje v souladu s právními předpisy poskytnout např.
orgánům činným v trestním řízení, apod.
Vámi poskytnuté osobní údaje budou bezpečně uloženy prostřednictvím elektronických nosičů
informací v zabezpečené databázi. Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ
s.r.o. jsou vázáni mlčenlivostí.

Vaše práva:
-

-

-

-

-

práva na přístup k osobním údajům (máte právo získat od ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o.
potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, o jaké údaje se
jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány);
práva na opravu (máte právo na to, aby ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o. bez zbytečného odkladu
opravila Vaše nepřesné osobní údaje, případně Vaše neúplné osobní údaje doplnila);
práva na výmaz (máte právo na to, aby ZKOUŠKY POJIŠTĚNÍ s.r.o. bez zbytečného odkladu
vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů);
práva na omezení zpracování;
práva na přenositelnost údajů (pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje
jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím
formátu Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné
významné překážky.);
práva vznést námitku (to v případě, pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany včetně profilování založeného na
tomto principu);
práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování (máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se
Vás obdobným způsobem významně dotýká);
práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Více informací je na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz

Platnost
Tento dokument je platný od 1.1.2020 
a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy
zveřejněna na webových stránkách společnosti.

