OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Základní informace
1. Prohlašujeme, že chráníme osobní údaje uživatelů internetového portálu
www.finrada.cz, ktera v souvislosti s používáním svou stránky uživateli získá, a
zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.
2. Převážnou většinu informací zveřejňovaných na stránce portálu finrada.cz uživatel
získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne společnosti
finrada kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo,
telefon či fax), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k
interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být
bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím
osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.
Ochrana osobních údajů klientů
1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s
účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
2. V případě, že Uživatel projevil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jsou
tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle těchto Zásad. Uživatel prohlašuje, že
se s těmito Zásadami seznámil, souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a
povinnosti v nich uvedená.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: jméno
a příjmení, firma, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“),
jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti i v budoucnu prostřednictvím
webového portálu, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru. V případě, že
Uživatel dobrovolně sdělí Společnosti své rodné číslo, vztahují se ustanovení těchto
Zásad rovněž na tento údaj.

4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely předání
těchto údajů Dodavateli služby nebo produktu a pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení ze strany Společnosti a formulování dalších nabídek služeb ze
strany Společnosti, především v oblasti finančních služeb. Uživatel souhlasí s tím, aby
byl Společností nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty.
5. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Společnosti či třetích osob, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu,
na elektronickou adresu Uživatele, popřípadě s informováním o těchto službách. Dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti nebo třetích osob, se kterými má
společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Uživatele.
6. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické
adresy partners@finrada.cz.
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