SOUHLAS S POUŽITÍM ÚDAJŮ PRO SKUPINU ČSOB

Souhlasíte se zpracováním a sdílením svých údajů ve skupině ČSOB pro marketingové účely.
Budeme oprávněni si vaše údaje předávat uvnitř skupiny ČSOB, budeme je moci analyzovat, přitom
budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet
vám služby z portfolia skupiny ČSOB i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle
vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím
SMS, telefonicky nebo e-mailem.
Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili ve
skupině ČSOB, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o
e-mailovou adresu, informace o vašich produktech ve skupině ČSOB, věk, povolání a další
sociodemografická data, rodné číslo, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou
polohu, údaje o platebních operacích, například údaje o částce platby a příjemci, údaje o odchozích
a příchozích platbách, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz
a údaje z internetových stránek a aplikací.
Souhlas udělujete členům skupiny ČSOB. Skupinu ČSOB tvoří Československá obchodní
banka, a. s., IČO 0001350, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, Hypoteční
banka, a. s., IČO 13584324, Českomoravská stavební spořitelna, a. s., IČO 49241397,
ČSOB Leasing, a. s., IČO 63998980, ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB,
IČO 61859265, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888,
Patria Finance, a. s., IČO 26455064, Top-Pojištění.cz, s. r. o., IČO 27388239, a další. Aktuální
seznam najdete na www.csob.cz/skupina.
Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku; stanete-li se klientem naší skupiny, pak
od udělení souhlasu po celou dobu, kdy budete klientem naší skupiny, a dále 5 let po ukončení
všech smluvních vztahů mezi vámi a členy skupiny ČSOB. Pokud si to budete přát, můžete tento
souhlas kdykoli odvolat. Informace o způsobu odvolání souhlasu najdete na www.csob.cz/osobniudaje.
Udělením souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil s Informacemi ČSOB o zpracování údajů, které
obsahují zejména vaše práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup
k informacím a podmínky na ochranu práv. Informace najdete na www.csob.cz/osobni-udaje.

