Ochrana osobních údajů
1) Identifikace správce:
AXA Česká republika s.r.o., Lazarská 13/8, 120
00 Praha 2, IČ: 25 67 27 03, DIČ: CZ699001406
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 60002

2) Účel zpracování osobních údajů:













3)

Archivnictví vedené na základě zákona,
Nabízení obchodu a služeb a péče o klienty,
Nabízení obchodu a služeb třetích subjektů,
Nabízení obchodu a služeb,
Obchodní a marketingové účely,
Obchodní monitoring,
Organizace věrnostního programu pro klienty
společností skupiny AXA v České republice,
Plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem,
Průzkum trhu,
Statistika,
Vyhodnocování kvality poskytovaných služeb,
Zabezpečení a kontrola prostoru místnosti
serverovny,

Dobrovolnost poskytování osobních údajů:
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V
rozsahu nezbytném pro poskytnutí požadované
služby je poskytnutí osobních údajů podmínkou
uzavření smluvního vztahu ve smyslu zákonů níže
(právní základ zpracování osobních údajů).

4) Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
údaje v rozsahu, v jakém je dotčené osoby
poskytly v souvislosti s návrhem na uzavření
smlouvy, smlouvou nebo jiným právním vztahem

5) Právní základ zpracování osobních údajů:
 Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém
spoření;
 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění
se státním příspěvkem;

 č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním
spoření;
 Zákon č.189/2004 Sb., o kolektivním
investování;
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě;
 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla;
 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví;
 Zákoník práce 262/2006 Sb.;
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (AML);
 Zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných
likvidátorech pojistných událostí;
povinnost součinnosti ze zákona dle orgánů



Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírech;
Zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu;

6) Předání osobních údajů do zahraničí:
Slovenská republika, Švýcarsko

7) Identifikace zpracovatelů:
OPTYS, spol. s r.o., U Sušárny 301, Dolní Životice,
PSČ 747 56
scanservice a.s., Náchodská 2397/23, Praha 9,
PSČ 193 00
AiP Safe s.r.o., Talichova 807, Beroun, PSČ 266
01
LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ
170 00
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.,
U Dýhárny 1162, 278 01 Kralupy nad Vltavou
ACNielsen Czech Republic s.r.o., Hvězdova
1716, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 78
APS CZECH REPUBLIC a.s., Celetná 988/38,
110 00 Praha 1

AXA Česká republika s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: info@axa.cz, www.axa.cz
IČ: 25 67 27 03, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002

Sampa Invest, s.r.o., Jeseniova 1151/55, Žižkov,
130 00 Praha 3
KORDEX spol. s r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha
2 - Nové Město, PSČ 128 00
PREVIA, s.r.o., Čichnova 1294/23a, Komín, 624
00 Brno
M.B.A. Finance s.r.o., Opletalova 1603/57, PSČ
11000 Praha 1 - Nové Město
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní
kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1
KOCOUREK a partneři, advokátní kancelář,
s.r.o., Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1
poradce s uzavřenou smlouvou o obchodním
zastoupení, případně s jiným typem smlouvy
opravňující jej jednat za společnost v oblasti
poskytování finančních služeb

8) Zpřístupnění osobních údajů:
 Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
 Policie České republiky
 Ministerstvo financí České republiky (Finanční
analytický ústav)
 Česká národní banka

9) Poučení o právech subjektu údajů:
Subjekt údajů může požádat o informaci o
zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů
může požádat o vysvětlení a/nebo požadovat,
aby správce nebo zpracovatel odstranil takový
stav zpracování jeho osobních údajů, o kterém
zjistil nebo se domnívá, že je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.

