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INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Údaje
o správci

Abivia s.r.o., IČ 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 74101 Nový Jičín, kontaktní adresa
Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „Abivia“), jež je zastoupen obchodními zástupci,
jejichž údaje Abivia sdělí na žádost klienta.

Účely
zpracování
osobních
údajů

Abivia zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností
a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen
„marketingový souhlas“).
Marketingový souhlas se nevztahuje zpracování těch údajů, které Abivia potřebuje k plnění svých
smluvních a právních povinností (např. údaje ke splnění povinnosti identifikace a kontroly klienta
podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů Abivie a dotčených osob.
Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem. Jejich nesdělení může
být důvodem pro odmítnutí spolupráce nebo navázání smluvního vztahu. Údaje získané za účelem
plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Příjemci
osobních
údajů

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zpracovatelům (zaměstnancům a obchodním zástupcům)
Abivia, příjemcem jsou dále smluvní partneři Abivia, jejichž aktuální výčet je obsažen v dokumentu
„Informace pro zákazníka“ a smluvní partneři, kteří jsou pověřeni výkonem činností ve prospěch
Abivie (outsourcing) a kteří jsou zavázáni dodržovat standardy ochrany osobních údajů.

Práva
klienta
podle
nařízení
GDPR

Klienta má právo od Abivie požadovat přístup k jeho osobním údajům. Právo na přístup zahrnuje
potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má
klient právo získat přístup k těmto osobním údajům, za jakým účelem jsou údaje zpracovávány,
kategorie dotčených osobních údajů, kdo a jakým způsobem údaje zpracovává, kdo je příjemcem
těchto údajů a jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje uloženy. Kopii zpracovávaných osobních
údajů poskytne Abivia pomocí prostředků komunikace na dálku a není-li to možné, písemnou cestou.
Klient má právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají. Klient má
za podmínek podle čl. 17 až19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen
„nařízení GDPR“) právo na jejich výmaz, omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Právo
vznést
námitku

Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro
účely přímého marketingu, má klient právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů,
které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého
marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Postup
v případě
porušení
zákona

Pokud se domníváte, že Abivia nezpracovává údaje v souladu s marketingovým souhlasem, nebo že
zpracování je prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu
se zákonem, můžete po společnosti Abivia požadovat vysvětlení, případně odstranění tohoto stavu.
Rovněž máte právo obrátit se na dozorový orgán - Úřad na ochranu osobních údajů a podat zde stížnost
nebo žádost o prověření a zajištění nápravy.

Souhlas
dítěte

Společnost Abivia vstupuje do smluvních vztahů s osobami staršími 18 let. Podmínky souhlasu
uděleného prostřednictvím internetu osobou mladší 18 let jsou stanoveny a zjistitelné při udělování
tohoto souhlasu.

Zdroj
osobních
údajů

Abivia zpracovává údaje sdělené přímo klienty, zejména v rámci jednání o uzavření a zprostředkování
smluvního vztahu, nebo získané prostřednictvím webových stránek a dále oprávněně zveřejněné
osobní a kontaktní údaje subjektů údajů.

Zpracování
zvláštních
kategorií
osobních
údajů

Abivia za účelem zkvalitňování služeb a za účelem dodržování zákona č. 253/2008 Sb., pořizuje kopie
průkazů totožnosti s vyobrazením podoby držitele průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas
atd.). Pořízení kopie průkazu totožnosti je možné pouze s písemným souhlasem klienta. Souhlas
s pořízením kopie průkazu totožnosti je dobrovolný a není podmínkou pro uzavření smluvního vztahu
s Abivií nebo jejím smluvním partnerem. Kopie průkazu není použita za jiným účelem. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost klienta předložit průkaz totožnosti k provedení povinné (zákonem
vyžadované) identifikace.

Podpis klienta:
Abivia s. r. o.
Zapsána v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29617
Se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČ 277 84 932
Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 2108320910/2700, tel. 777 722 522
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM
(Marketingový souhlas)
Tímto podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) dávám souhlas ke zpracování mých osobních
údajů: jméno, příjmení, rodné číslo nebo IČO, datum narození, kontaktní údaje, bydliště nebo sídlo, informace
o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů z jednání, zůstatky na účtech, transakční údaje a údaje, které Abivia
zpracovává pro splnění svých právních (smluvních a zákonných) povinností.
Správci osobních údajů Abivia s.r.o., IČ 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín
a jejím zástupcům (zpracovatelům).

Komu?

Na jak dlouho? Na dobu trvání smluvního vztahu s Abivia nebo smluvního vztahu, který Abivia zprostředkovala, a po
dobu 1 roku po jejich ukončení, minimálně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
Za jakým účelem souhlas dávám? Přímý marketing, zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb
prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany společnosti Abivia a jejích
zástupců. Zpracování zahrnuje marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s cílem
přizpůsobení případné nabídky.
Vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení či novinek prostřednictvím e-mailu provedené kliknutím na
odhlašovací odkaz nemá vliv na písemně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k ostatním účelům výše
uvedeným. Nadále pouze nebudou zasílány e-maily s obchodními sděleními a novinkami, zpracování k ostatním účelům
zůstává zachováno do odvolání tohoto písemného souhlasu.
Souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům je dobrovolný a není podmínkou pro uzavření smluvního
vztahu s investičním zprostředkovatelem Abivia.
Klient může svůj souhlas kdykoliv písemně vůči investičnímu zprostředkovateli Abivia nebo jeho zástupci odvolat, aniž
je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s první stranou tohoto dokumentu „Informace ke zpracování osobních údajů“.

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum:

Podpis klienta:

Ověřovací doložka:
Podpis klienta ověřil/a:

(hůlkovým písmem)

Podpis:
Abivia s. r. o.
Zapsána v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29617
Se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČ 277 84 932
Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 2108320910/2700, tel. 777 722 522

