Marketingový souhlas
Vaše spokojenost je pro nás důležitá.
Od 25.5.2018 začne platit nové nařízení Evropské unie, které zpřísňuje zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů
fyzických osob. Chceme naše subjekty údajů informovat o našich pojistných produktech, slevách, popř. dalších akcích naší
společnosti, proto bychom je rádi požádali o udělení souhlasu se zpracováním údajů:
Tímto poskytuji pojistiteli D.A.S. Rechtsschutz AG, provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky
(organizační složka) D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO: 03450872, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00
Praha 4 (dále jen „pojistitel“) souhlas se zpracováním osobních údajů.
Účelem zpracování osobních údajů je nabídka produktů a služeb pojistitele, marketingové zpracování, tedy činnosti zahrnující
vyhodnocování dat, analýzy, včetně profilování, za účelem zvyšování kvality a optimalizace služeb pojistitele, zasílání
aktuálních informací. S informací o produktech, službách a akcích Vás může pojistitel oslovit prostřednictvím e-mailu, SMS,
dopisem, telefonem.
Na základě Vašeho souhlasu bude pojistitel zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení (u fyzické osoby podnikatele i
obchodní firmu, sídlo a IČO), datum narození, kontaktní údaje (telefon, email, doručovací adresa), údaje o využívání pojistných
produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů, informace z internetového prohlížeče, který používáte. Dále
se bude jednat o údaje, které zpracováváme z důvodů plnění právních povinností a za účelem oprávněných zájmů.
Souhlas, který udělujete pojistiteli je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu nebude pojistitel
Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro účel, pro který byl souhlas poskytnut. Vaše osobní údaje však může dále zpracovávat
pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje Vás souhlas. Předmětné účely jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních
údajů“. Pokud již byl marketingový souhlas udělen, nahrazuje předchozí marketingový souhlas. Souhlas nám poskytujete na
dobu 10 let. V případě, že s námi máte uzavřenou smlouvu, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu
dalších 10 let.
Poskytnutím výše uvedeného souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“, byl
jsem seznámen s tím, jak jsou mé osobní údaje u pojistitele zpracovávány a souhlasím s předáním mých osobních údajů
zpracovatelům pojistitele.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen se svými právy dle Nařízení a byl jsem informován o tom, že aktuální „Zásady ochrany osobních
údajů“ mohu získat na webových stránkách pojistitele www.das.cz nebo na pobočkách pojistitele.

