SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení: Prosím vyplňte označená pole
Neznáte-li své rodné číslo, zadejte datum narození
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Občanský průkaz
Druh dokladu: 						
Číslo dokladu:
Vydaný dne: 							
Vydaný kým:
Platnost do:
(dále jen „Subjekt údajů“)
Společnost SAB Finance a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, IČO: 24717444, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 16383 (dále jen „SABF“),a Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, která s SABF hodlá uzavřít smluvní vztah nebo vstoupit do jiného
právního vztahu s SABF, oprávněná osoba, statutární orgán a člen statutárního orgánu právnické osoby) souhlasí, že SABF eviduje
a zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, profese (u podnikatele i obchodní firmu, IČO, sídlo a předmět
činnosti), datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, korespondenční adresa, pohlaví, věk, druh a charakter
využívaných služeb, včetně způsobu a rozsahu jejich využívání, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb,
informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, zůstatky
na účtech, transakční údaje, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které získáváme přímo
od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě zveřejníte, z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran, v jakém je SABF poskytl v souvislosti s žádostí o vznik obchodního vztahu nebo v souvislosti
s jakýmkoliv jiným smluvním vztahem Subjektu údajů SABF v databázi SABF v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky (elektronicky) i manuálně za marketingovými účely. Účelem zpracování osobních
údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných SABF a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit
poskytované služby. Podrobné informace o předávání osobních údajů třetím stranám, uplatňování práv a zpracování osobních údajů
jsou uvedeny na adrese www.sab.cz.
Subjekt údajů má právo odmítnout zpracování osobních údajů za marketingovým účelem, bez vlivu na uzavíraný právní vztah.
Nevyslovil-li Subjekt údajů se zpracováním osobních údajů ze strany SABF souhlas již před podpisem tohoto dokumentu, platí, že
podpisem tohoto dokumentu tento souhlas vyslovuje.
Subjekt údajů má právo v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů písemně požádat SABF o poskytnutí informací
o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, podat námitku
proti zpracovávání osobních údajů a přenést údaje k jinému správci. Subjekt údajů je dále oprávněn požádat SABF o opravu osobních
údajů, zjistí-li, že SABF zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti, jejich doplnění, žádat o omezení zpracování osobních
údajů a jejich likvidací.
Subjekt údajů může uplatnit výše uvedená práva na e-mailové adrese dpo@sab.cz nebo osobně na pobočce.

Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení/nabídek, a to níže uvedeným způsobem:
elektronicky: Vyplňte svůj e-mail.
telefonicky:

Vyplňte své telefonní číslo.

Tento souhlas nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv částečně či zcela odvolat. Souhlas je
platný po dobu trvání smluvního vztahu a následující 1 rok po ukončení smluvního vztahu nebo po dobu 1 roku od udělení souhlasu,
pokud nedošlo k uzavření smluvního vztahu.
Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.sab.cz.
		

V(e) 				

dne

Záznam v informačním systému provedl:



Subjekt údajů
(Váš podpis)

