INFORMAČNÍ MEMORANDUM O
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
platné ke dni 1. 10. 2018
Účelem tohoto informačního memoranda je poskytnout Vám souhrnné a srozumitelné informace o tom, jakým
způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám
poskytli Vy či jiná osoba při sjednávání pojištění, během jeho trvání či které jsme o Vás či této osobě získali jiným
zákonným způsobem, a informovat Vás, jaká jsou Vaše individuální práva v souvislosti s námi uskutečňovaným
zpracováním osobních údajů. Pokud Vám v souvislosti s poskytnutými informacemi či popisem zpracování není cokoli
jasné, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedeného kontaktu, rádi Vám použité termíny či popisy vysvětlíme.

1. Základní informace
Správce osobních údajů
a kontakt na něj

Správcem Vašich osobních údajů (tj. tím, kdo určuje sám či společně s jinými subjekty
dle čl. 6 níže určuje účel a prostředky zpracování a nese za to odpovědnost) je
Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017, se sídlem Praha 8, Karolinská 1,
čp. 650, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, pod spisovou značkou B 3362 (dále jen „My“).
Se svými dotazy se na nás můžete obracet a vůči nám uplatňovat svá práva (dle čl. 9
níže) prostřednictvím
emailové adresy: dpc@komercpoj.cz;
telefonních čísel: +420 800 10 66 10 (bezplatná infolinka) nebo +420 222 095 999,
či
poštovní adresy: Komerční pojišťovna, a.s., DPC, Karolinská 1/650, 180 00 Praha
8 nebo Komerční pojišťovna, a.s., DPC, P.O. Box 39, 186 00 Praha 8.

Pověřenec pro ochranu
osobních
údajů
a
kontakt na něj

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na to, abychom
Vaše osobní údaje zpracovávali řádně a v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), českou
legislativou upravující zpracování osobních údajů a jinými příslušnými předpisy a
dodržovali veškeré povinnosti pro nás z těchto předpisů vyplývající.
Můžete se tak na něj obracet se svými dotazy, uplatněním svých práv či jinými
záležitostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím
emailové adresy: osobni_udaje@kb.cz nebo
poštovní adresy: Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB, Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1.

2. Jaké údaje o Vás zpracováváme a z jakých zdrojů je získáváme?
Charakter osobních údajů, které o Vás zpracováváme, závisí na tom, při jaké příležitosti a jakou formou k jejich
získání dochází a za jakým účelem je zpracováváme. To znamená, že jiné osobní údaje budeme zpracovávat
v případě, kdy spolu budeme jednat o uzavření pojistné smlouvy a jiné v momentě, kdy budete nahlašovat pojistnou
událost. Záviset bude i na tom, zda vůči nám budete vystupovat v pozici pojistníka, pojištěného, oprávněné osoby či
například jen kontaktní osoby.
Údaje, které
zpracováváme

o

Vás

V souhrnu půjde o následující informace:
Identifikační údaje – zejména Vaše jméno, příjmení, titul, pohlaví, datum
narození, rodné číslo, adresa bydliště, státní příslušnost, místo a stát narození,
číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz), fotografie z průkazu totožnosti,
vyobrazení Vašeho podpisu, status politicky exponované osoby, popř. IČO a
adresa sídla či místa podnikání (jste-li podnikatelem), vztah k pojistníkovi,
pojištěnému či oprávněné osobě
Kontaktní údaje – zejména adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo a jiné údaje, které nám umožňují Vás kontaktovat
Údaje o sjednaných produktech a službách – jedná se zejména o údaje o tom,
jaké produkty máte u nás nebo jinde sjednány, údaje, které jste nám poskytli v
rámci sjednávání produktů či služeb nebo při jejich využívání (např. v rámci žádostí
o produkty a služby, při likvidaci pojistných událostí apod.), číslo Vaší pojistné
smlouvy či oznámení o pojistné události, údaje o požadovaném pojistném
krytí/riziku a jiných parametrech pojištění, příčině pojistných událostí apod.
Údaje o zdravotním stavu – jedná se především o údaje uváděné v dotaznících
vyplňovaných při jednání o uzavření pojistné smlouvy a údaje obsažené
ve zdravotnické dokumentaci, jako jsou informace o současném nebo dřívějším
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zdravotním stavu (duševním i tělesném), informace o zraněních či postiženích,
o provedených lékařských zákrocích, ošetřeních, vykonaných zdravotních
prohlídkách, poskytnutých zdravotních službách apod., může se jednat také o
genetické údaje (zejména informace o predispozicích k různým onemocněním),
pokud jsou takové údaje součástí Vaší zdravotnické dokumentace
Údaje z naší komunikace – jedná se zejména o záznamy našich telefonických
rozhovorů, emailové a jiné společné komunikace či interakce mezi Vámi a námi,
popř. informace o používání našich webových stránek a aplikací, včetně Vaší IP
adresy
Transakční údaje – jedná se zejména o údaje o platbách pojistného či dalších
investovaných prostředcích do pojistného produktu, údaje o platbách, které jsme
vyplatili my Vám (pojistné plnění, zálohy na plnění apod.), čísla bankovních účtů,
zůstatky na účtech
Profilové údaje – rozumíme tím věk, existence manželství/partnerství, počet dětí,
vzdělání, zaměstnání, povolání, profesní zkušenosti, příjema obdobná
sociodemografická data, dále informace o Vašich majetkových poměrech (zda
vlastníte nemovitost, cenné papíry či akcie, zda máte nějaké půjčky, hypotéku,
leasing apod.), informace o Vaší bonitě a důvěryhodnosti získané z příslušných
registrů nebo vytvořené v rámci naší činnosti (zda jste schopni splácet své
závazky, jaká je Vaše úvěruschopnost apod.), informace ze žádostí o produkty a
služby
Ostatní údaje – jedná se například o údaje, které získáváme z internetového
prohlížeče, který používáte nebo na základě ukládání tzv. cookies či údaje, které
nám poskytnete v rámci užívání sociálních sítí či mobilních aplikací, údaje o Vašich
zálibách a o Vašich sportovních aktivitách a životním stylu, které nám poskytnete
v souvislosti se sjednáváním pojištění (pro ohodnocení rizika) a stanovení výše
pojistného, geolokační údaje, údaje, které získáme sloučením či zpracováním již
zpracovávaných osobních údajů apod.
Zdroje osobních údajů,
které zpracováváme

Osobní údaje získáváme v prvé řadě přímo od Vás, našich klientů či
od potenciálních klientů/zájemců o pojištění, a to zejména při uzavírání pojistných
smluv a v souvislosti s oznamováním pojistných událostí. Využíváme však
i informace, které o osobě sami zveřejníte nebo které o Vás získáme z veřejně
dostupných zdrojů (například z veřejných seznamů a rejstříků, internetových
aplikací, sociálních sítí, webových stránek a jiných veřejných informačních zdrojů) či
z průzkumů nebo uživatelských testování, jakož i informace, které získáme
od jiných osob, a to v souvislosti s plněním závazků z pojistné smlouvy či
oznamováním pojistných událostí (zejména od pojištěných, oprávněných,
poškozených, orgánů veřejné moci apod.) nebo v souvislosti s plněním povinností,
které nám ukládají právní předpisy (zejména od jiných pojišťoven v rámci sdílení
informací za účelem prevence a odhalování pojistných podvodů atd.) nebo s Vaším
souhlasem (zejména od Vašich ošetřujících lékařů, jiných poskytovatelů
zdravotních služeb či zdravotnických zařízení pro účely šetření a likvidace Vaší
pojistné události), či údaje od jiných spolupracujících třetích stran (od pojišťovacích
zprostředkovatelů, společností Skupiny KB atd.), a konečně také údaje, které
vytvoříme vlastní činností (např. analyzováním již získaných údajů a využíváním
výsledků těchto analýz apod.).
Při sjednávání pojistné smlouvy nebo v průběhu trvání pojistného vztahu můžeme
získat a zpracovávat Vaše osobní údaje, aniž byste byli či se stali našimi
klienty/potenciálními klienty. Jedná se zpravidla o Vaše identifikační a kontaktní
údaje, které nám klient uvedl v pojistné smlouvě (např. Vás uvedl jako kontaktní
osobu či majitele účtu určeného k výplatě plnění nebo jste se stal vedlejším
účastníkem pojistné smlouvy jako pojištěný či oprávněný), nebo které jsme získali
při řešení (likvidaci) pojistných událostí či při plnění našich zákonných
povinností (např. jste poškozený). Jste-li poškozeným, můžeme o Vás zpracovávat
také některé citlivé údaje, např. údaje o Vašem zdravotním stavu. O těchto
skutečnostech je klient povinen Vás vždy vyrozumět.

3. Na základě čeho a pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?
Ke zpracování Vašich osobních údajů ve většině případů nepotřebujeme Váš souhlas, jejich zpracování
v nezbytném rozsahu nám totiž umožňují přímo právní předpisy - zejména proto, abychom Vám mohli poskytnout
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požadovanou službu a vykonávat tak naši pojišťovací činnost nebo abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti,
které pro nás vyplývají ze zvláštních předpisů (zejména zákon o pojišťovnictví, zákon o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon o archivnictví a spisové službě a další).
V ostatních případech Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu.
Přehled účelů, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete včetně právních důvodů tohoto zpracování
v dokumentu Účely zpracování, který je k dispozici na našich internetových stránkách.
Na základě zákonných
oprávnění
(bez
souhlasu)
a) na základě
smlouvy

b) na základě plnění
našich právních
povinností

c) na základě
našich
oprávněných
zájmů

Na
základě
Vašeho
souhlasu
(který
lze
odvolat)

Bez Vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje zejména
pro následující účely:
Jednání o uzavření pojistné smlouvy a její uzavření včetně přípravy modelací
a návrhů (pro poradenskou činnost při uzavírání smlouvy, vyhodnocování
sdělených potřeb a požadavků, posuzování vhodnosti pojištění a přijatelnosti do
pojištění, oceňování rizika uvedené v nabídce nebo návrhu na uzavření smlouvy,
dotaznících, formulářích vyplňovaných při jednání o uzavření pojistné smlouvy atd.)
Správa pojistné smlouvy včetně jejích změn a ukončení
Plnění závazků z pojistné smlouvy, šetření pojistné události a její likvidace
Výběr a vymáhání pojistného, poskytování plnění z pojistných smluv
Vzájemná komunikace
Plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci
Plnění povinností vůči České národní bance
Plnění archivačních povinností
Plnění povinností vyplývajících ze zákona o pojišťovnictví, předpisů
upravujících distribuci pojištění, mezinárodní spolupráci při správě daní,
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jiných právních předpisů
(výčet těchto předpisů naleznete v dokumentu Hlavní právní předpisy, který je
k dispozici na našich internetových stránkách)
Vedení interních evidencí, provádění průzkumů spokojenosti, zlepšování
kvality našich služeb a řízení vztahů se zákazníky (oprávněným zájmem pro
toto zpracování je zájem na zajištění řádného chodu naší pojišťovací činnosti)
Zajištění, resp. rozdělení pojistného rizika formou zajištění (oprávněným
zájmem je rozložení našich rizik a ochrana naší solventnosti)
Statistika a cenotvorba (oprávněným zájmem je vyhodnocování a řízení rizik)
Obhajoba našich právních nároků v soudních, mimosoudních a
vykonávacích řízeních (oprávněným zájmem je předcházení poškození
svěřeného majetku a vzniku škod na naší straně)
Prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti (oprávněným zájmem je
předcházení vzniků pojistných podvodů a zabránění vzniku škod)
Přímý marketing (spočívající zejména v zasílání e-mailů nebo SMS s obchodními
sděleními stávajícím klientům a klientům, se kterými jsme obchodní vztah ukončili
nejpozději před 1 rokem, oprávněným zájmem je udržení vztahů s klienty)
Uživatelský komfort při používání našich internetových stránek a aplikací,
zejména aplikace cestovního pojištění a mobilních aplikací (zejména využívání
tzv. cookies pro účely krátkodobého připojení se k jednotlivým aplikacím, bližší
informace o využití cookies naleznete v samostatné sekci na našich internetových
stránkách).
Proti zpracování, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů, můžete
vznést námitku; postup pro uplatnění této námitky naleznete v článku 8. níže
(Právo vznést námitku).
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme
údaje o Vašem zdravotním stavu pro účely posouzení, zhodnocení a ocenění
pojistného rizika v životním pojištění a přípravy nabídky
Tento souhlas udělujete při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo její změně
spočívající v zájmu o rozšíření pojistného krytí k tomu, abychom zhodnotili,
ocenili a příp. upsali pojistná rizika související se sjednávaným pojištěním, určili
výši pojistného, ověřili, že Vámi poskytnuté informace jsou přesné a úplné,
zjistili Vaše požadavky a potřeby, připravili modelaci, popř. jiné návrhy řešení
Vašich potřeb a připravili nabídku. Souhlas je tedy časově omezen – udělujete
jej pouze do okamžiku, než je pojistná smlouva (či její úprava) uzavřena, a to jen
tehdy, je-li pojistná smlouva uzavírána na Váš návrh (režim nabídky).
Od okamžiku, kdy je pojistná smlouva uzavřena, nám totiž zpracování údajů
o Vašem zdravotním stavu umožňují právní předpisy (údaje o Vašem zdravotním
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stavu potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků). Pokud nám
souhlas se zpracováním údajů o Vašem zdravotním stavu neudělíte, nebudeme
moci s Vámi pojistnou smlouvu uzavřít.
Identifikační, kontaktní, profilové, transakční údaje a údaje o sjednávaných
produktech a službách, jakož i údaje z naší komunikace a ostatní údaje pro
marketingové účely v rámci Skupiny KB (Marketingový souhlas skupinový)
Tento souhlas můžete udělit při podepisování smluvních dokumentů ke kterémukoli
z produktů společností Skupiny KB (viz článek 6), sjednávaného přímo nebo
zprostředkovaně přes třetí strany, a to osobně na kterékoli pobočce Komerční
banky, a.s. nebo na pobočkách jiných společností ze Skupiny KB nebo
prostřednictvím kanálu přímého bankovnictví (Moje Banka, Mobilní banka).
Souhlas udělujete k tomu, aby společnosti Skupiny KB mohly poznávat Vaše
preference a za tímto účelem Vaše osobní údaje vymezené výše seskupovat
a hodnotit, analyzovat je (včetně analýzy Vaší bonity a důvěryhodnosti
a profilování, a to i automatickými prostředky) a díky tomu Vám tak nabízet pro
Vás nejvhodnější produkty, zlepšovat péči o Vás a formou obchodních
sdělení zasílaných různými způsoby, včetně využití listinné korespondence,
telefonu, SMS, faxu, e-mailu, internetu, včetně klientských portálů, mobilních
aplikací a sociálních sítí Vás kontaktovat s nabídkou svých produktů a služeb
anebo produktů a služeb svých obchodních partnerů. Udělením
Marketingového souhlasu skupinového také umožňujete společnostem Skupiny
KB mezi sebou tyto údaje sdílet.
Marketingový souhlas skupinový udělujete vždy všem společnostem Skupiny KB
zároveň, případný nesouhlas se zahrnutím pouze některé ze společností Skupiny
KB proto bude považován za neudělení, resp. odvolání tohoto souhlasu, a to
na dobu, po kterou využíváte produkty a služby společnosti Skupiny KB, na dále
na dobu 1 následujícího roku poté, co ukončíte smluvní vztah s poslední z těchto
společností.
údaje z naší komunikace, profilové údaje a ostatní údaje pro účely zajištění
Vašeho pohodlí při využívání našich elektronických kanálů (zejména ukládání
a zpracování tzv. cookies)
Bližší informace naleznete ve zvláštní sekci na našich internetových stránkách.
záznamy našich telefonických rozhovorů a jiné údaje z naší telefonické
komunikace pro účely řízení kvality našich služeb
Tento souhlas udělujete při zahájení telefonického rozhovoru k tomu, abychom
tento hovor mohli monitorovat a nahrávat jeho průběh, a tím tak zajistit, že Vám
naše služby budou poskytnuty efektivně, resp. že budeme moci řídit jejich kvalitu;
rovněž tak zajišťujeme, že bude adekvátně reagováno na všechny Vaše
požadavky, tuto skutečnost ověřujeme a pomocí těchto postupů rovněž
zajišťujeme, že tak bude postupováno i v budoucnu. Pokud souhlas
s monitoringem a nahráváním rozhovoru neudělíte, hovor nahráván
ani monitorován nebude; pouze zaznamenáme Váš nesouhlas a informujeme Vás,
že v takovém případě nám Vaše požadavky můžete sdělit prostřednictvím jiných
komunikačních kanálů (písemně či emailem).
Odvolání souhlasu a jak
jej provést

Kterýkoli z uvedených souhlasů můžete odvolat, a to kdykoli v průběhu doby,
na kterou je udělen. Upozorňujeme pouze, že odvolání souhlasu má účinky
do budoucna, není jím tedy dotčena zákonnost (a oprávněnost) zpracování osobních
údajů do okamžiku jeho odvolání. Odvolání Marketingového souhlas skupinového
učiněné u kterékoli ze společností Skupiny KB má účinky vůči všem ostatním
společnostem Skupiny KB (to znamená, že odvoláte-li tento souhlas u jedné
ze společností Skupiny KB, nebude moci po datu doručení odvolání Vaše osobní
údaje pro popsané marketingové účely zpracovávat žádná ze společností Skupiny
KB).
K odvolání souhlasu můžete využít formulář Odvolání marketingového souhlasu
nebo formulář Odvolání souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu,
které jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Vyplněný a podepsaný
formulář dle typu souhlasu, který chcete odvolat, zašlete na emailovou adresu
dpc@komercpoj.cz. Nemáte-li přístup k internetu, zašlete jej písemně na naši
poštovní adresu uvedenou v článku 1. výše. Marketingový souhlas skupinový můžete
rovněž odvolat na kterékoli pobočce distribuční sítě společností Skupiny KB.

4. Musíte nám své osobní údaje poskytnout?
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Dobrovolné poskytnutí
osobních údajů

Údaje, k jejichž zpracování potřebujeme Váš souhlas, nám poskytujete dobrovolně
(jejich poskytnutí tedy můžete odmítnout). Jedná se především o údaje zpracovávané
v rámci Skupiny KB pro marketingové účely, údaje zpracovávané pro Vaše
uživatelské pohodlí na elektronických kanálech a webových stránkách (tzv. cookies)
a údaje zpracovávané pro předání některým typů příjemců (zejména poskytovatelům
hypoték či jiných typů spotřebitelského úvěru).
Údaje o zdravotním stavu běžně uváděných v dotaznících vyplňovaných při sjednání
pojistné smlouvy nebo uvedených ve zdravotnické dokumentaci, k jejichž zpracování
v některých případech rovněž vyžadujeme Váš souhlas. Tyto údaje potřebujeme
pro posouzení a ocenění pojistného rizika, resp. přípravu nabídky. Jejich poskytnutí
tedy můžete odmítnout, ale v takovém případě Vám nebudeme moci nabídku připravit
a pojištění poskytnout.

Povinné
poskytnutí
osobních údajů

V případech, kdy Vás žádáme o sdělení Vašich osobních údajů, avšak Váš
souhlas s jejich zpracováním nevyžadujeme, je poskytnutí osobních údajů
povinné. Vaše osobní údaje totiž potřebujeme, abychom Vám mohli poskytovat
pojištění, plnit naše závazky z pojistné smlouvy, plnit naše povinnosti, které nám
plynou z právních předpisů nebo abychom mohli chránit naše oprávněné zájmy.
Bez získání těchto osobních údajů tak nejsme schopni Vám pojištění či jiné plnění
poskytnout a pojistnou smlouvu s Vámi tak uzavřít. Jedná se především o Vaše
identifikační a kontaktní údaje.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje budeme uchovávat?
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v bodě 3 tohoto informačního
memoranda. Při nakládání s osobními údaji dbáme na zásadu minimalizace údajů a Vaše osobní údaje tak
zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, v souladu s přísnými interními pravidly archivace. Jakmile doba,
po kterou jsme povinni údaje uchovávat, uplyne, Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo mažeme. Archivační
lhůty, po které jsme povinni pojistnou dokumentaci vztahující se k jednotlivým našim produktům uchovávat,
naleznete níže.
Údaje zpracovávané na
základě
smlouvy
životního pojištění

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu potřebnou pro zpracování nabídky, trvání
pojistné smlouvy a po skončení pojistné smlouvy maximálně po dobu 11 let
s ohledem na délku promlčecí lhůty práv z tohoto typu pojištění podle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (případnou změnou právních předpisů může být
tato lhůta prodloužena).

Údaje zpracovávané na
základě
smlouvy
neživotního pojištění

Tyto údaje budeme taktéž zpracovávat po dobu potřebnou pro zpracování nabídky,
trvání pojistné smlouvy, avšak po skončení pojistné smlouvy maximálně po dobu 10
let s ohledem na délku promlčecí lhůty práv z tohoto typu pojištění podle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (případnou změnou právních předpisů může být
tato lhůta prodloužena).

Údaje zpracovávané pro
účely
vyhotovení
nabídky,
nebude-li
smlouva uzavřena

Pokud od Vás obdržíme některé osobní údaje ještě před uzavřením pojistné smlouvy
a k tomuto uzavření nakonec nedojde, budeme tyto údaje zpracovávat maximálně
po dobu 2 let od jejich získání.

Údaje zpracovávané pro
marketingové účely a
Marketingový souhlas
skupinový

Pokud jste nám, nebo některé jiné společnosti ze Skupiny KB, udělili souhlas se
zpracováním a sdílením údajů ve Skupině KB pro marketingové účely (Marketingový
souhlas skupinový), budeme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat po dobu
trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od ukončení. Pokud se naším
klientem nestanete (nedojde k uzavření pojistné smlouvy), budeme Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávat pouze 1 rok od udělení souhlasu. Samotný souhlas
a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů
po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

Záznamy
telefonické
komunikace

Je-li účelem zaznamenání hovoru posouzení kvality poskytovaných služeb, budeme
případný záznam telefonické komunikace mezi námi zpracovávat maximálně po
dobu 1 měsíce od příslušného hovoru. Za účelem plnění pojistné smlouvy a
obhajoby našich právních nároků však budeme záznamy telefonické komunikace
zpracovávat po dobu, která koresponduje s maximálními promlčecími lhůtami podle
občanského zákoníku.
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6. Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty, resp. kdo k nim má přístup?
Vaše osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, pokud je to nezbytné pro dosažení některého z účelů
uvedeného v bodě 3 tohoto informačního memoranda nebo pokud nám k tomu udělíte souhlas, avšak vždy pouze
v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení takového účelu. Vedle pravidel daných předpisy na ochranu osobních
údajů podléháme taktéž povinnosti mlčenlivosti podle zákona číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která nám
i osobám pro nás činným brání sdělovat jiným než oprávněným osobám (ze zákona nebo v důsledku Vašeho
souhlasu) jakékoli informace týkající se Vašeho pojištění.
A. Zpracovatelům
Pojišťovací
zprostředkovatelé a jiní
distributoři
našeho
pojištění

Abychom Vám mohli zajistit náležité poradenské služby v souladu s Vašimi zájmy
a potřebami, jakož i patřičný servis ve vztahu k Vašemu pojištění, Vaše osobní údaje
zpřístupňujeme pojišťovacím zprostředkovatelům, s nimiž spolupracujeme, tedy
bankovním poradcům Komerční banky, a.s. a dalším externím zprostředkovatelům či
distributorům. Vaše osobní údaje těmto subjektům zpřístupňujeme vždy jen těm
poradcům či zprostředkovatelům, kteří s Vámi pojistnou smlouvu sjednali nebo ji mají
ve správě a pečují o ni.

Asistenční společnosti
a
externí
likvidátoři
pojistných událostí

Pro řešení pojistných událostí (především z cestovního pojištění, pojištění majetku a
různých typů kolektivních pojištění) využíváme také služeb asistenčních společností a
externích likvidátorů pojistných událostí, kterým Vaše osobní údaje předáváme pro
účely poskytování sjednaných asistenčních služeb, šetření pojistných událostí a
posouzení oprávněnosti Vašich nároků na pojistné plnění.

Smluvní
lékaři
lékařská zařízení

V souvislosti s určením výše pojistného rizika pro účely přijetí do pojištění, s určením
výše pojistného nebo v souvislosti s šetřením pojistné události využíváme rovněž
služeb lékařů či externích lékařských zařízení, s nimiž jsme pro účely zajištění těchto
služeb uzavřeli smlouvu o spolupráci. Tito lékaři zpracovávají údaje o Vašem
zdravotním stavu, včetně údajů o příčině smrti, které jsou nám poskytnuty při jednání
o uzavření smlouvy či při oznámení pojistné události a v průběhu jejího šetření,
popřípadě které si vyžádáme a na základě Vámi uděleného zmocnění získáme
dotazem u Vašeho ošetřujícího lékaře nebo nahlížením do zdravotnické dokumentace
vedené u takového lékaře či zařízení.

a

Naši dodavatelé

V rámci naší činnosti využíváme řadu externích subjektů, které pověřujeme výkonem
některých činností tvořících součást našich služeb, abychom zajistili naše co
nejefektivnější fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování
Vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy
nepotřebujeme Váš souhlas). Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však
oprávněni s Vašimi osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás
vykonávají. Půjde například o auditory, advokátní kanceláře, poskytovatele IT služeb,
marketingové agentury, subjekty vymáhající pohledávky, poskytovatele správy
dokumentů a záznamů, apod.

B. Jiným správcům
Zajistitelé

Pro účely zajištění významnějších pojistných rizik, které jsme pojistnými smlouvami
převzali, tedy pro posílení schopnosti dostát našim závazkům vyplývajících
z takových pojistných smluv Vaše osobní údaje předáváme zajistitelům. Zajistitelé
jsou finanční instituce, které za úplatu přebírají jistou část rizik pojištění sjednaných
pojišťovnami a pojišťují tak rizika pojišťoven (pojišťovna pro pojišťovny).

Společnosti Skupiny KB

Skupina KB zahrnuje nás, tj. Komerční pojišťovnu, a.s. a tyto společnosti:
Komerční banka, a.s., IČO 45317054
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 60192852
KB Penzijní společnost, a.s., IČO 61860018
ESSOX s.r.o., IČO 26764652
ALD Automotive s.r.o., IČO 61063916
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČO 61061344
Factoring KB, a.s., IČO 25148290
Vaše osobní údaje těmto společnostem můžeme předat, resp. je s těmito
společnostmi vzájemně sdílet a zpracovávat buď
na základě Vámi uděleného Marketingového souhlasu skupinového pro
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marketingové účely uvedené blíže v článku 3. výše – společnosti Skupiny KB
v tomto ohledu vůči Vám vystupují jako tzv. společní správci; to znamená, že
např. informace, kterou o sobě poskytnete bankovními poradci Komerční banky,
a.s. jsou pro marketingové účely k dispozici také ostatním společnostem
ze Skupiny KB, např. Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s.
na základě zákonného oprávnění pro účely propagace a sjednávání našich
pojistných produktů a služeb společnostmi Skupiny KB (zejména
prostřednictvím aplikace mobilního nebo internetového bankovnictví Komerční
banky, a.s.) a pro účely plnění pojistné smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli naše pojistné produkty jsou často úzce svázány s produkty jiných společností
Skupiny KB (např. se spotřebitelskými úvěry či kreditními kartami), proto abychom
zvýšili Váš komfort při jejich sjednávání a mohli Vám tak efektivně poskytovat naše
pojistné služby, sdílíme Vaše osobní údaje také s těmito společnostmi, resp. s těmi
z nich, u kterých máte takový produkt nebo službu, se kterou je pojištění spojeno,
sjednáno, nebo s těmi, s nimiž jsme na propagaci a nabízení sjednání našich
produktů prostřednictvím mobilního nebo internetového bankovnictví smluvně
dohodli.
na základě zákonného oprávnění (zejména s ohledem na zákon č. 253/2008 Sb.,
zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML
zákon) pro účely efektivní správy našich služeb a dodržování našich
zákonných povinností (zejména povinností vyplývajících z AML zákona) –
společnosti Skupiny KB pro tyto účely sdílí Vaše identifikační a kontaktní údaje
a údaje o sjednaných produktech a službách (zejména údaj o tom, jaké produkty
máte uzavřeny u společností Skupiny KB); tyto osobní údaje jsou umístěny
na jednotném Document Management Systemu, do kterého mají přístup i tyto
ostatní společnosti ze Skupiny KB. Za péči o Vaše osobní údaje však vždy
poneseme odpovědnost my.
Společnosti Skupiny SG

K zajištění náležitého řízení celé skupiny SG, do které Skupina KB, včetně nás patří,
mohou být Vaše osobní údaje předávány našim akcionářům a jiným propojeným
osobám ze Skupiny SG, a to především za účelem řízení rizik, informování
o daňových rezidentstvích klienta a rovněž i za účelem efektivní správy našich služeb
a dodržování povinností vyplývajících z AML zákona (za účelem identifikace a
kontroly jsou v rámci Skupiny SG sdíleny identifikační a kontaktní údaje Vás, Vašich
zástupců, oprávněných/obmyšlených osob atd., jakož i údaje o jimi sjednaných
produktech a službách). Toto sdílení nám umožňují přímo právní předpisy,
nepotřebujeme tak k němu Váš souhlas (údaje předáváme pro účely plnění našich
povinností vyplývajících z právních předpisů nebo tak jednáme na základě našeho
oprávněného zájmu, kterým je právě řízení potenciálních rizik).
Skupinou SG rozumíme společnosti, které jsou součástí skupiny Société Générale
S.A., B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francie
(Skupina SG), jejichž výčet je uveden v dokumentu Seznam SG, který naleznete na
našich internetových stránkách.

Asistenční společnosti
a
externí
likvidátoři
pojistných událostí

Pro účely poskytování sjednaných asistenčních služeb a řešení pojistných událostí
(především z cestovního pojištění, pojištění majetku a různých typů kolektivních
pojištění) můžeme rovněž s některými asistenčními společnostmi a externími
likvidátory pojistných událostí Vaše osobní údaje zpracovávat společně jako tzv.
společní správci (tj. tyto subjekty vystupují ve vztahu k Vám rovněž v roli správců).

Orgány státní správy a
další osoby v rámci
soudního řízení

V souladu s našimi dalšími zákonnými povinnostmi (např. pro účely spolupráce
v oblasti daní, pro účely reportingu orgánu dohledu jsme povinni předávat Vaše
osobní údaje taktéž příslušným orgánům státní správy či jiným veřejným orgánům
(např. Ministerstvu financí v rámci spolupráce v oblasti daní, daňovým úřadům,
soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance apod.). V rámci
případného občanskoprávního řízení budou Vaše osobní údaje sdíleny i se třetími
osobami jakožto účastníky takovýchto řízení.

Jiné pojišťovny a Česká
asociace
pojišťoven,
popř. SUPIN s.r.o.

Za účelem plnění našich povinností podle zákona číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
ve znění pozdějších předpisů můžeme v rámci prevence a odhalování pojistných
podvodů a dalších protiprávních jednání Vaše osobní údaje sdílet s jinými
pojišťovnami a předávat je také České asociaci pojišťoven, IČO 49624024, popř. její
servisní společnosti SUPIN s.r.o., IČO 24749061.

Ad hoc příjemci

Vaše

osobní

údaje
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pro marketingové účely. V takovém případě však budete vždy z naší strany dopředu
informováni o totožnosti těchto jiných správců, se kterými budou Vaše osobní údaje
sdíleny, abyste vůči nim mohli uplatnit svá práva dle článku 8. níže.

7. Jsou Vaše údaje předmětem automatizovaného rozhodování, a jaká máte práva?
Automatizovaným individuálním rozhodováním rozumíme situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází
výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, jako jsou
sjednávací aplikace typu internetové bankovnictví, online kalkulačky, webové programy nebo jiný software.
Automatizované zpracování osobních údajů jako takové je běžnou součástí pojišťovací činnosti, avšak zpravidla
do něj vstupují lidé, ke zpracování osobních údajů tak tímto způsobem nedochází výhradně. Pokud mají Vaše
osobní údaje být zpracovávány výhradně automatizovaně, vyžadujeme k tomu Váš souhlas. Bez Vašeho výslovného
souhlasu nelze pojistnou smlouvu čistě automatizovaně uzavřít.
Online sjednání
pojistných produktů

Při poskytování našich služeb využíváme automatizované zpracování bez lidského
zásahu pouze při online sjednávání Mutumutu pojištění;
Automatizované rozhodování spočívá v tom, že Vámi poskytnuté údaje jsou
hodnoceny výhradně pomocí předem definovaného algoritmu, přičemž výsledkem
takového hodnocení je posouzení pojistného rizika a určení výše pojistného např. na
základě vámi sdělených informací o zdravotním stavu, věku, apod. Je-li převzetí
zjištěného rizika pro nás nepřijatelné, výjimečným následkem může být i neuzavření
pojistné smlouvy.

Profilování pro účely
marketingu

Pokud jste udělili Marketingový souhlas skupinový, jsou Vaše osobní údaje (v rozsahu
dle článku 3. výše) předmětem profilování. Automatizované rozhodování v tomto
případě spočívá v tom, že Vámi poskytnuté údaje či námi získané údaje (např. o Vámi
sjednaných službách či učiněných transakcích) jsou pomocí předem definovaného
algoritmu automatizovaně seskupovány, analyzovány a hodnoceny, přičemž
výsledkem těchto činností je vytvoření Vašeho profilu, který společnostem Skupiny KB
umožňuje Vám nabízet pro Vás nejvhodnější produkty šité Vám na míru.

Práva spojená
s automatizovaným
rozhodováním

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno
na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování
mělo vůči Vám právní či jiné obdobné významné účinky (například zamítnutí návrhu
na uzavření pojistné smlouvy).
V souvislosti s hodnocením pomocí předem definovaného algoritmu máte právo
požadovat lidský zásah z naší strany, vyjádřit svůj názor, získat vysvětlení o učiněném
rozhodnutí a případně toto rozhodnutí napadnout nebo vznést námitku proti takovému
zpracování. Vaše práva jsou omezena v případech, kdy je takové zpracování
nezbytné k uzavření smlouvy, popř. je-li povoleno právními předpisy, které poskytují
dostatečné záruky ochrany Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, či pokud je
takové zpracování založeno na Vašem výslovném souhlasu. Formulář námitky proti
automatizovanému zpracování je k dispozici na našich internetových stránkách.

8. Jaká jsou Vaše další práva související s námi prováděných zpracováním osobních
údajů?
V souvislosti s námi uskutečňovaným zpracováním osobních údajů máte řadu práv, které můžete vůči nám
uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů (viz oddíl Základní informace výše) s využitím vzorových
formulářů žádostí (viz níže). Budeme-li moci Vaší žádosti vyhovět, vyrozumíme Vás o naší odpovědi a přijatých
opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti (v odůvodněných
případech v prodloužené maximální lhůtě 3 měsíců od obdržení žádosti – o takovém prodloužení Vás budeme
vždy informovat). Nebudeme-li moci Vašim žádostem vyhovět, vyrozumíme Vás ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí
žádosti o důvodech jejího nevyhovění a nepřijetí opatření; proti našemu postupu můžete v prvé řadě uplatnit námitky
u kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů (DPC) nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO),
v případě včasného nevyřízení námitky se můžete bránit stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo žádat
o soudní ochranu.
Veškerá sdělení a reakce na Vaše žádosti poskytujeme zdarma. Pokud však stejný typ žádosti obdržíme
v jednom měsíci více než 3x a taková žádost přitom nebude oprávněná, budeme za její zpracování účtovat
administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů ve výši 1 000 Kč.
Právo na přístup
osobním údajům

k

Máte právo žádat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud
údaje o Vás zpracováváme, můžete požádat o poskytnutí výpisu těchto údajů, jakož
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i o informace o tom, za jakými účely je zpracováváme a po jakou dobu je plánujeme
uchovávat. Formulář žádosti o přístup k osobním údajům, je k dispozici na našich
internetových stránkách.
Právo na
doplnění

opravu

a

Právo na výmaz

Právo
na
zpracování

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné
nebo neaktuální, informujte nás, opravíme je (popř. doplníme, je-li to potřeba)
bez zbytečného odkladu. Formulář žádosti o opravu osobních údajů je k dispozici
na našich internetových stránkách.
Máte právo žádat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali.
Smazání bude možné pouze, pokud již nebudeme vázáni jinými důvody, pro které
jsme povinni Vaše osobní údaje držet (Vaše osobní údaje nevymažeme zejména
tehdy, pokud bude zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro plnění
smlouvy, splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
našich právních nároků). V každém případě (tj. i když nebude možné Vaší žádosti
o výmaz vyhovět, budou v rámci této žádosti odvolány všechny marketingové
souhlasy a nebudete dále marketingově oslovováni). Formulář žádosti o výmaz
osobních údajů je k dispozici na našich internetových stránkách.

omezení

Můžete nás dále požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (tedy
abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak
pouze v následujících případech:
zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu
potřebnou pro naše ověření přesnosti),
zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné
důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.
I v případě, že dojde k omezení zpracování, budeme nadále moci Vaše osobní údaje
zpracovávat v těch případech, kdy to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu
našich právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických
osob nebo v případě, že k příslušnému zpracování budeme mít Váš souhlas.
Formulář žádosti o omezení zpracování osobních (je k dispozici na našich
internetových stránkách.

Právo na přenositelnost
údajů

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které se Vás týkají,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (zpravidla
ve formátu.xls), popřípadě abychom tyto údaje předali jinému, Vámi určenému
správci, avšak pouze pokud ke zpracování dochází na základě Vašeho souhlasu či
uzavřené smlouvy a toto zpracování probíhá automatizovaně. Předání přímo jinému
správci provedeme pouze tehdy, je-li to technicky proveditelné. Formulář žádosti
o poskytnutí výpisu osobních údajů je k dispozici na našich internetových
stránkách.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které je prováděno
pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že
máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy
nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.
Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě vznesení takovéto
námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány. Formulář
námitka proti automatizovanému zpracování mých osobních údajů je k dispozici
na našich internetových stránkách.

9. Kam se můžete obrátit s případnou stížností ohledně námi prováděného zpracování
osobních údajů?
Kontaktní osoba pro
ochranu
osobních
údajů (DPC)

Máte-li dojem, že námi prováděné zpracování osobních údajů není v souladu
s právními předpisy nebo s ochranou Vašeho soukromého či osobního života, chceteli proti takovému zpracování podat stížnost, vznést námitku, odvolat svůj souhlas,
popř. uplatnit jiná svá práva nebo se jen na něco zeptat, kontaktujte primárně naši
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Kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů (DPC) prostřednictvím
emailové adresy: dpc@komercpoj.cz nebo
korespondenční adresy: Komerční pojišťovna a.s., DPC, Karolinská 1/650, 186 00
Praha 8 nebo Komerční pojišťovna, a.s., DPC, P.O. Box 30, 186 00 Praha 8.
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů (DPO)

S Vašimi stížnostmi, námitkami či dotazy se můžete rovněž obracet na našeho
pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) prostřednictvím
emailové adresy: osobni_udaje@kb.cz nebo
korespondenční adresy: Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB,
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.

Úřad
pro
ochranu
osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo že
jsme dostatečně nereagovali na Vaše dotazy anebo zkrátka jen nesouhlasíte s naší
reakcí, můžete se s Vaší stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:
posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), web: www.uoou.cz.

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem:
Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 186 00, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

10/10
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 10. 2018

