Souhlas se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji společnosti KZ
FINANCE, spol. s r.o., IČO: 25509624, se sídlem Elišky Krásnohorské 1140/4, 767 01 Kroměříž,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29016 (dále jen
„Společnost“) souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) v rozsahu údajů zadávaných do formuláře na tomto
webu a mnou používané IP adresy.
Souhlas uděluji za účelem zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb
prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany Společnosti a jejích
zástupců. Zpracování zahrnuje marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s
cílem přizpůsobení případné nabídky.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně v rámci informačního
systému společnosti, popřípadě v informačních systémech třetích osob, jež společnost
pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností.
Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu lze
kdykoliv provést e-mailem na adresu: kzfinance@kzfinance.cz .
Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního
formuláře. Klient bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu budou osobní údaje
zpracovávány pouze za účelem jednorázového vyřízení zaslaného dotazu nebo příspěvku, k
tomuto zpracování není třeba souhlasu uživatele. Údaje označené ve formuláři hvězdičkou
jsou povinné pro zaslání dotazu.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ:
Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. potvrzení, zda osobní údaje, které se
ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud ano, zejména právo na informaci, jaké osobní
údaje o něm Společnost zpracovává, za jakým účelem, kdo a jakým způsobem údaje
zpracovává, kdo je příjemcem těchto údajů a jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje
uloženy.

Klient má právo na opravu osobních údajů a za určitých podmínek i jejich výmaz, popřípadě
omezení jejich zpracování a od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, právo na přenositelnost údajů.
Klient má právo vznést námitku proti zpracování.
Pokud se domníváte, že Společnost nezpracovává údaje v souladu s výše uděleným souhlasem,
nebo že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života
nebo je v rozporu se zákonem, můžete po Společnosti požadovat vysvětlení, případně
odstranění tohoto stavu. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů se
stížností nebo žádostí o prověření a zajištění nápravy.
Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům se nevztahuje na zpracování
těch údajů, které Společnost získává za účelem plnění svých povinností podle právních
předpisů nebo za účelem uzavření smlouvy (návrhu smlouvy) nebo je-li to nezbytné pro
ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti a dotčených osob. Tyto povinné údaje
jsou označeny zvlášť, jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Jde
například o údaje ke splnění povinnosti identifikace a kontroly klienta podle zákona proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Společnost zpracovává údaje, které jí sdělí sám klient, například v rámci jednání o uzavření
smluvního vztahu nebo prostřednictvím webových stránek, dále oprávněně zveřejněné údaje.
Osobní údaje a listiny jsou archivovány v souladu se zákonem, k zákonem vyžadované archivaci
není třeba souhlasu klienta.
Pořízení kopie průkazu totožnosti je možné pouze s písemným souhlasem klienta. Tím není
dotčena povinnost klienta předložit průkaz totožnosti k provedení povinné identifikaci. Klient
má povinnost sdělovat změny svých osobních údajů.
Vyjádření nesouhlasu se zasílám obchodních sdělení e-mailem nebo SMS zprávou nemá vliv
na písemně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, který nebyl odvolán. Nadále
nebudou pouze zasílány e-maily nebo SMS zprávy.

