Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČO 60197609,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2616
e-mail: burinka@burinka.cz, internet: www.burinka.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svůj souhlas udělujete k níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů pro Stavební spořitelnu České
spořitelny, a. s. a pro další níže uvedené správce.
Marketingové činnosti
Informace o vás budeme zpracovávat pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování klientských
dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb apod., jakož
i zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných námi a členy Skupiny Banky (tak jak jsou
definováni níže).
Informace o vás budeme předávat členům Skupiny Banky, kteří je budou oprávněni zpracovávat za stejným účelem
a za stejných podmínek, jako je uvedeno v tomto bodě.
S nabídkou produktů a služeb vás můžeme my nebo členové Skupiny Banky oslovit prostřednictvím:
Telefon

Mobilní aplikace

E-mail

Telefonní bankovnictví

Internetové bankovnictví

Dopis

Zasílání informační SMS

Internetové stránky FSČS

Výpis z účtu

Bankomat a jiné samoobslužné stroje

Skupina Banky zahrnuje tyto společnosti: Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Česká spořitelna – penzijní
společnost, a.s. (IČO: 61672033), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), Erste
Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s.
(IČO: 24759023), Realitní společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České
spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), sAutoleasing, a.s.
(IČO: 27089444), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100
Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika
(FN 33209m).
Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vaší bonitě
a důvěryhodnosti, údaje o využívání našich služeb (blíže viz Zásady) a další údaje využitelné pro marketing
(např. sociodemografická data, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte).
SOUHLASÍM
Účely, ke kterým Stavební spořitelna České spořitelny a členové Skupiny Banky podle zákona nepotřebují váš výslovný
souhlas, jsou uvedeny v Zásadách Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. pro zpracování osobních údajů klientů
(v textu výše uvedeno jako „Zásady“). Tento dokument je veřejně dostupný na www.burinka.cz nebo v kterékoli pobočce
České spořitelny.
Kterýkoli souhlas máte právo kdykoli písemně odvolat a to vlastnoručně podepsaným oznámením, doručeným na adresu
sídla Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Vinohradská 1632/180, Praha 3, 130 11, popř. osobně na kterékoli
pobočce České spořitelny. V případě odvolání souhlasu nebude Stavební spořitelna České spořitelny, resp. příslušný
člen Skupiny Banky vaše osobní údaje nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste svůj souhlas poskytl. Při odvolání
souhlasu má Stavební spořitelna České spořitelny, resp. člen Skupiny Banky právo vyžadovat ověření vaší totožnosti.
Prohlašujete, že výše vyznačené souhlasy se zpracováním osobních údajů udělujete svobodně, seznámil/a jste se
s jejich zněním, rozumíte jim a toto stvrzujete svým podpisem.
Dne
Jméno, příjmení, rodné číslo / datum narození
Podpis klienta
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