PODMÍNKY PŘÍSTUPU A UŽITÍ APLIKACE BUŘINKA24
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Podmínky přístupu a užití aplikace BUŘINKA24 (dále jen „Podmínky“) upravují práva
a povinnosti v souvislosti s přístupem a užitím aplikace BUŘINKA24 (dále jen
„BUŘINKA24“) a jsou závazné pro Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s., se sídlem
Vinohradská 1632/180, Praha 3, 130 11 (dále jen „Provozovatel“) a oprávněné uživatele
BUŘINKY24 (dále jen „Uživatel“).
II. Obecné podmínky
1. K přístupu do BUŘINKY24 a užívání BUŘINKY24 je oprávněn pouze Uživatel, který podal
Žádost o přístup do aplikace BUŘINKY24 způsobem stanoveným Provozovatelem
na příslušném formuláři (dále jen „Žádost o přístup“), a kterému Provozovatel Žádost
o přístup schválil a přidělil mu přístupové údaje.
2. Uživatel je povinen zaslat Provozovateli podepsanou Žádost o přístup v listinné podobě
nebo scan podepsané Žádosti o přístup, a to způsobem stanoveným Provozovatelem.
V případě, že bude Provozovateli zaslán scan podepsané Žádosti o přístup, je originál
podepsané Žádosti o přístup v listinné podobě povinen uchovávat Uživatel a na vyžádání
Provozovatele je Uživatel povinen Provozovateli tento originál bezodkladně předložit.
V případě porušení této povinnosti, je Provozovatel oprávněn zrušit Uživateli přístup do
BUŘINKY24, a to s okamžitým účinkem.
3. Prostřednictvím BUŘINKY24 může Uživatel získat přístup k údajům současných či
minulých klientů Provozovatele, případně zájemců o produkty Provozovatele (dále jen jako
„Klienti“), a to zejména k osobním údajům údaje Klientů (zejm. jeho jméno, příjmení a titul,
adresu bydliště a korespondenční adresu, místo narození, rodné číslo nebo datum
narození a údaje v obdobném rozsahu jeho příp. zástupce, případně další osobní údaje)
a k údajům tvořícím bankovní tajemství ve smyslu §§ 38 a násl. zákona č. 21/1992 Sb.,
v účinném znění (tj. zejména čísla účtů vedených Provozovatelem pro Klienta, identifikace
jeho smluv o stavebním spoření a o úvěru uzavřených s Provozovatelem, podmínky
obchodů v nich sjednaných a údaje o vývoji a stavu plnění závazků vyplývajících ze smluv,
zejm. zůstatek účtu, úroků či státní podpory), a jednak další údaje týkající se Klienta či jeho
bankovních obchodů s Provozovatelem (zejm. kontaktní údaje) v rozsahu nezbytném
k poskytování služeb dle smlouvy o obchodním zastoupení (dále jen „Chráněné údaje“).
4. Uživatel je oprávněn přistupovat do BUŘINKY24 a používat BUŘINKU24 pouze za účelem
sjednávání obchodů s Klienty, resp. za účelem obsluhy těchto Klientů a správy jejich
produktů.
III. Mlčenlivost a zabezpečení
1. Uživatel je povinen:
a. Zachovávat mlčenlivost o Chráněných údajích a zabránit přístupu jiných osob
ke Chráněným údajům, a to s výjimkou ostatních oprávněných Uživatelů a případů
upravených zákonem.

b. Přijmout vhodná opatření, zejm. organizační, technické a právní povahy, k ochraně
Chráněných údajů před nahodilým či neoprávněným vyzrazením, změnou,
zničením, ztrátou, přenosem či jejich zneužitím.
c. Nerozmnožovat a nešířit Chráněné údaje či jejich nosiče bez předchozího
výslovného souhlasu Provozovatele.
d. Dodržovat povinnosti zpracovatele osobních údajů stanovené příslušnými právními
předpisy i povinnosti k ochraně bankovního tajemství ve smyslu zákona
č. 21/1992 Sb., Zákon o bankách, v účinném znění.
e. Informovat Provozovatele o porušení jakékoli z povinností dle těchto Podmínek, a to
ihned poté, co se o takovém porušení Uživatel dozvěděl či měl dozvědět.
f. Do tří dnů ode dne, kdy se Uživatel dozvěděl nebo měl dozvědět o skončení svého
oprávnění sjednávat ve prospěch Provozovatele obchody s Klienty či zrušení svého
přístupu ke Chráněným údajům, odevzdat Provozovateli veškeré nosiče informací
obsahující Chráněné údaje, které má Uživatel k dispozici, nebo požádá-li o to
výslovně Provozovatel, tyto nosiče zničit či neobnovitelně smazat. Stejně je Uživatel
povinen naložit s nosiči informací obsahujícími Chráněné údaje Klienta, který
odvolal svůj souhlas se zpracováním Chráněných údajů daný Provozovateli.
g. Umožnit Provozovateli i bez předchozího upozornění kontrolu dodržování
povinností dle těchto Podmínek a poskytnout osobám pověřeným Provozovatelem
součinnost nutnou k provedení takové kontroly, zejm. jim do tří dnů od obdržení
výzvy poskytnout údaje a dokumenty o plnění zmíněných povinností.
2. Pokud Uživatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v těchto Podmínkách:
a. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli za každý jednotlivý případ takového
porušení povinnosti jednak smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy
dvacettisíckorunčeských), jednak v plné výši náhradu škody, která mu tímto
porušením povinnosti vznikla, to vše do třiceti dnů ode dne, kdy bude Uživateli
doručena výzva Provozovatele k jejich zaplacení. Uplatnění smluvní pokuty nemá
vliv na výši náhrady škody.
b. Provozovatel je oprávněn v případě, že se dozví o takovém porušení povinnosti,
zrušit Uživateli přístup do BUŘINKY24, a to s okamžitým účinkem.
3. V případech, kdy Uživatel přestane splňovat podmínky přístupu do BUŘINKY24 a užívání
BUŘINKY24 stanovené v těchto Podmínkách, je Provozovatel oprávněn zrušit přístup
Uživatele do BUŘINKY24 s okamžitou účinností.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit uveřejněním nového znění
Podmínek na www.burinka24.cz. Taková změna je účinná vůči všem Uživatelům od
prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uveřejnění nového znění
Podmínek na www.burinka24.cz.
2. Tyto Podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 22. 7. 2019.
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