SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s.
Staré náměstí 69, 356 01 SOKOLOV
(zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni
v oddílu B ve vložce 980)
IČO: 26348349

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. (dále jen „SU“) si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování
osobních údajů1 v souvislosti s vedením účtů Klientům podnikové spořitelny (dále jen „PS“) a poskytováním
platebních služeb.

1.

Správce

Správcem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01.

2.

Zpracování osobních údajů

SU zpracovává osobní údaje Klientů, kterým vede účty, a osob jednajících za Klienty, a to zejména za účelem:
 uzavření a řádného plnění smlouvy o účtu,
 nakládání s peněžními prostředky na účtu Klienta (Klient a další osoby zmocněné k tomu Klientem
nebo s využitím platebních karet),
 provádění dalších úkonů spojených s vedením účtů nebo poskytováním platebních služeb Klientovi,
 plnění identifikačních povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely dochází z důvodů nezbytnosti jejich zpracování pro
splnění smlouvy, jejíž je Klient smluvní stranou, k provedení opatření přijatých na žádost Klienta před
uzavřením smlouvy či poté, jakož i pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
SU zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou
zejména identifikační, kontaktní a adresní údaje jednajících osob.
SU zpracovává osobní údaje uvedených osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od jeho
ukončení.
Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů Klientem a osobou jednající za Klienta je mj. nezbytné
pro uzavření a řádné plnění smlouvy Klienta, nemůže být v případě neposkytnutí osobních údajů taková smlouva
uzavřena ani řádně plněna, včetně nemožnosti provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.
3.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu k osobním údajům Klienta nebo osoby jednající za Klienta, jichž se osobní údaje týkají, mají uvedené
osoby právo SU kdykoli požádat o potvrzení, zda jejich osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je
tomu tak, o přístup k těmto údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i o předání takových osobních údajů
jinému správci.
Domnívá-li se Klient nebo osoba jednající za Klienta, že SU zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, lze kdykoli podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ode dne jeho účinnosti 25. května 2018.

