ALLIANZ FINANCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRODUKTU
Klient

Obchodní zástupce

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

E-mail

E-mail

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Vázaný zástupce Allianz kontakt
Jméno a příjmení
E-mail
Mobilní telefon
ÚVĚR
Koupě

Výstavba

Refinancování

Jiný:

Rekonstrukce

Na auto

Am. hypotéka

Spotřebitelský

Nemovitost
Dům

Byt

Pozemek

Výše uvěru
Kč
INVESTICE
jednorázově

částka

Kč

pravidelně

částka

Kč

jednorázově

částka

Kč

pravidelně

částka

Kč

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

POZNÁMKY

Datum podpisu

Podpis klienta
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Podpis obchodního zástupce

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA
Správce údajů (my)

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

ALLIANZ KONTAKT, S. R. O.

E-mail: DPO@allianz.cz
Telefon: +420 241 170 000

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČO 27 25 57 19, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108028
Správcem osobních údajů je v případě poskytnutí Produktů Allianz FINANCE
společnost Allianz kontakt, s. r. o., IČO: 27 25 57 19.

SOUHLAS KLIENTA SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH NABÍDEK
PRODUKTŮ A SLUŽEB SPRÁVCE

Produkty Allianz FINANCE se rozumí činnost investičního zprostředkovatele
dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. a poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb.
o spotřebitelském úvěru.

Klient jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE
mu byly nabízeny produkty a služby správce.

souhlasí /

nesouhlasí, aby

SOUHLAS KLIENTA SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH NABÍDEK
PRODUKTŮ A SLUŽEB OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí Produktů Allianz FINANCE.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, právních
základech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi a právech subjektů údajů)
jsou uvedené v části „Informace o zpracování osobních údajů“ na rubové straně
tohoto formuláře, které jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách
www.allianz.cz/ochrana-udaju.

Klient jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE
souhlasí /
nesouhlasí,
aby mu byly nabízeny produkty a služby obchodních partnerů správce ve skupině
Allianz (konkrétně Allianz pojišťovna, a. s., Allianz penzijní společnost, a. s.,)
a obchodních partnerů správce, jejichž seznam je uveden na stránkách
www.allianz.cz/ochrana-udaju, a to za účelem nabídky produktů a služeb těchto
správců.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS KLIENTA S AUTOMATIZOVANÝM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODOVÁNÍM,
VČETNĚ PROFILOVÁNÍ, PŘI POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ ALLIANZ FINANCE

Správcem osobních údajů v případě poskytování Produktů Allianz FINANCE je
Allianz kontakt, s. r. o., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00,
IČO: 27 25 57 19.

Klient jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE
souhlasí /
nesouhlasí,
aby bylo při poskytnutí Produktů Allianz FINANCE využito automatizovaného
individuálního rozhodování, včetně profilování. Bez udělení tohoto souhlasu
mohou mít naše služby omezený rozsah. Získávané údaje a zadání parametrů
automatizovaného rozhodování včetně profilování zpracování závisí na zadání
našeho obchodního partnera, které potřebuje pro své rozhodnutí.

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů: E-mail: DPO@allianz.cz,
Telefon: 241 170 000, Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních
údajů klienta jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE a účelů uvedených
v souhlasech se zpracováním uvedených na předcházející straně tohoto formuláře.

Pokud klient v budoucnu změní názor, může zde udělené souhlas(y) kdykoli
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním
však může znamenat překážku v procesu poskytování či omezení našich služeb.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, právních
základech, době, rozsahu, způsobu práce s nimi a právech subjektu údajů), včetně
vysvětlení, k čemu souhlasy potřebujeme, jsou uvedené na stránkách
www.allianz.cz/ochrana-udaju.

Zavazuji se, že nahlásím bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu
zpracovávaných osobních údajů. Prohlašuji, že jsem oprávněn/a udělit shora
uvedený souhlas(y) (včetně případů, kdy správci poskytuji osobní údaje třetích
osob). Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami zpracování osobních údajů
popsanými v části „Informace o zpracování osobních údajů“ ve spodní části tohoto
formuláře, které jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách
www.allianz.cz/ochrana-udaju.

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM PŘI POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ
ALLIANZ FINANCE
Klient jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE
souhlasí /
nesouhlasí,
aby byly zpracovávány jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné pro
poskytnutí Produktů Allianz FINANCE. Toto jednání zahrnuje i to, že Vás budeme
kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a že můžeme předat Vaše osobní údaje
našemu obchodnímu partneru, jejichž seznam je uveden na stránkách
www.allianz.cz/ochrana-udaju. Bez udělení tohoto souhlasu mohou mít naše
služby omezený rozsah.

TENTO SOUHLAS(Y) UDĚLIL KLIENT
ústně (osobně, telefonem) pojišťovacímu zprostředkovateli a ten pak zaškrtl
příslušné políčko;

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB

e-mailem pojišťovacímu zprostředkovateli a ten pak zaškrtl příslušné políčko;

Klient jako zájemce o Produkty Allianz FINANCE
souhlasí /
nesouhlasí, aby
byly zpracovávány jeho identifikační a kontaktní údaje pro vnitřní potřeby správce
týkající se zejména sledování spokojenosti klientů, optimalizace a zvyšování
kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoj nových produktů, snižování rizik,
včetně sdílení informací o bonitě a důvěryhodnosti (platební morálce) klientů
s nebankovními věřitelskými subjekty, které jsou uživateli Nebankovního registru
klientských informací (dále jen „NRKI“).

podpisem na tomto formuláři.

Místo podpisu

Datum podpisu

Podpis klienta
(pouze v případě volby souhlas podpisem)
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Podpis obchodního zástupce

