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F. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „Souhlas“) je přílohou F ke Smlouvě 
o správě investic, kterou uzavírá společnost Peníze pod kontrolou s.r.o. jako správce se svými klienty 
(dále jen jako „Smlouva“).  
 
Já, 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  

 

(dále jen „Klient“), 

 
tímto 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, o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“) uděluji souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů 

společnosti Peníze pod kontrolou s.r.o., IČ: 075 46 068, sídlem Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 28079 
(dále jen „Správce“), 

a to následovně: 

Rozsah údajů: jméno a příjmení, kontaktní údaje, informace o využívání služeb Správce 
 
Účel zpracování: nabídka produktů a služeb Správce, zasílání informací a upozornění 

Doba zpracování: po dobu trvání Smlouvy mezi Klientem a Správcem a dále po dobu jednoho roku po 
jejím ukončení, v případě neexistence takové Smlouvy po dobu jednoho roku od udělení, nebo do 

odvolání Souhlasu.  
 
Předání osobních údajů: osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány 
vedle Správce taktéž jeho Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených 
v souladu s Nařízením GDPR a ZZOU. Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii.  
 
Beru na vědomí, že v současné době nevyužívá Správce žádné další zpracovatele.  
 
Práva: Tímto zároveň beru na vědomí, že dle Nařízení GDPR mám následující práva:  
 
a) Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení GDPR;  
b) Právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení GDPR;  
c) Právo na výmaz osobních údajů v souladu s čl. 17 Nařízení GDPR;  
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů v souladu s čl. 18 Nařízení GDPR;  

e) Právo na přenositelnost osobních údajů v souladu s čl. 20 Nařízení GDPR;  
f) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;  
g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s čl. 21 Nařízení GDPR.; 
h) Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 

http://www.uoou.cz/
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Více informací o zpracování osobních údajů včetně práv Klienta je obsaženo v Informacích o zpracování 
osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Správce a dále v sídle Správce.  

 
Tento Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, a to písemně písemným oznámením doručeným 
poštou nebo do datové schránky správce. 
 
 
 
V______________________, dne _______________ ____________________________________ 
 Podpis Klienta 
 


