
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pojišťovací agent (dále jen „společnost“)

Právnická osoba PFP s.r.o.
Sídlo: Frýdlantská 210/12, 460 01 Liberec
IČO: 25 91 81 84
zápis v OR: vedeno u KOS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17808
zápis do registru ČNB: pod číslem: 014065PA

Uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala automatizovaně i manuálně všechny zde 
vyplněné údaje uživatele za účelem plnění smluvních vztahů, z důvodu poskytování informací 
vážících se ke smluvnímu vztahu a dále z důvodu nabídky dalších služeb společnosti a též pro 
zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem dle bodu 2. níže 
odvolá. Vyplněné osobní údaje jsou předávány pojistitelům, pro něž PFP s.r.o. vykonává 
činnost pojišťovacího agenta, za účelem vypracování nabídky, případně podřízeným 
pojišťovacím zprostředkovatelům PFP s.r.o., kteří pro PFP s.r.o. provádějí zprostředkovatelskou 
činnost. 
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že poskytnutí dat je dobrovolné a že byl ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován o svých právech a o 
povinnostech správce.

Uživatel bere na vědomí následující informace:

1. Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu 
informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží
za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.

3. Pokud uživatel odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, 
není tím dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je
společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným
zákonem.

4. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem ne
účel jejich zpracování, pak uživatel může:

a) požádat společnost o vysvětlení,

b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

c) požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,

d) požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranila takto vzniklý stav.
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