Jaroslava Vyklická
sídlo: Přeskače 35, 671 40 Tavíkovice, IČO: 87095068
korespondenční adresa: Bráfova Třída 531/37, 674 01 Třebíč

Prohlášení o seznámení se Zásadami zpracování
osobních údajů u Jaroslavy Vyklické
Odesláním vyplněného Formuláře k vyřízení hypotečního úvěru nebo vytvoření návrhu
financování, který vám byl odeslán po vyplnění objednávky na hypotéku potvrzujete, že jste
se seznámil s tím, jak Jaroslava Vyklická zpracovává Vaše osobní údaje (včetně rodného
čísla a dalších důvěrných informací) (dále také společně „Informace o Vás“). Potvrzujete, že
znáte obsah Zásad zpracování osobních údajů u Jaroslavy Vyklické, které zpracovávání
osobních údajů u ní popisují.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před vyplněním Objednávkového
formuláře a odesláním Formuláře k vyřízení hypotečního úvěru nebo vytvoření návrhu
financování Jaroslavě Vyklické, IČO 87095068 se sídlem Přeskače 35, 671 40 Tavíkovice,
(dále společně také „Jaroslava Vyklická“), jakožto správci osobních údajů, souhlas se
zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. Bez
předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů, není možné Objednávku hypotéky
nebo Formulář odeslat.
Vyplněním webového formuláře pro objednání hypotéky nebo odesláním vyplněného
Formuláře k vyřízení hypotečního úvěru nebo vytvoření návrhu financování dále souhlasíte s
tím, abych Informace o Vás zpracovávala pro tyto účely:
Marketingové činnosti
Informace o Vás budu zpracovávat pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující
vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality,
komplexnosti a optimalizace mých služeb apod., jakož i zasílání aktuálních informací a
nabídek produktů a služeb mnou poskytovaných.
S nabídkou produktů a služeb Vás můžu oslovit prostřednictvím:
Dopis

SMS

Skype

E-mail

Facebook

WhatsApp

Telefon

Messenger

Viber

Na základě tohoto souhlasu budu zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje,
údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti a další údaje využitelné pro marketing (např.

sociodemografická data, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který
používáte).
Tento souhlas mi poskytujete na dobu 10 let. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo
uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání našeho smluvního
vztahu a dále po dobu dalších 10 let.
Posuzování rizik pro vyřízení hypotečního úvěru nebo vytvoření návrhu financování
Informace o Vás budu předávat zaměstnancům Institucí v rozsahu nezbytném pro
posuzování a prověřování rizik obchodů mezi Vámi a Institucemi nad rámec vyžadovaný
právními předpisy.
Na základě tohoto souhlasu budu předávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje
o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů u Jaroslavy
Vyklické).
Tento souhlas nám udělujete na dobu využívání produktů a služeb prostřednictvím Jaroslavy
Vyklické a následujících 10 let poté.
Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých), které o sobě
Uživatel prostřednictvím Formuláře k vyřízení hypotečního úvěru nebo vytvoření návrhu
financování sdělí a dále údajů, které jsou obsaženy v produktových smlouvách a
souvisejících dokumentech, v materiálech, které jsou používány k poskytnutí služeb a
ostatních osobních údajů poskytnutých Jaroslavě Vyklické za účelem plnění smlouvy.
Uživatel souhlasí, aby osobní údaje kromě Jaroslavy Vyklické byly zpřístupněny také její
asistentce Lucii Kopuleté, která zajišťuje zprostředkovatelskou a poradenskou činnost,
případně správu a kontrolu již uzavřených smluv Uživatele, jednotlivým Institucím,
zaměstnancům Instituci a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu
činnosti Instituce nebo dalším obchodním partnerům Jaroslavy Vyklické.
Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí
Uživatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Jaroslavy
Vyklické, Přeskače 35, 671 40 Tavíkovice, Jaroslava Vyklická IČO: 87095068,jakožto
správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové
účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Uživatel je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s §
12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Jaroslava Vyklická
nebo Instituce provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Jaroslavu Vyklickou nebo
Instituci o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také
oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě
odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudu nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste
mi poskytl svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách zpracování osobních údajů
u Jaroslavy Vyklické však budu moci nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona
nepotřebuji Váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů u
Jaroslavy Vyklické.

