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Žádost o změnu v pojistné smlouvě FLEXI RISK Z0070
Tato žádost slouží výhradně pro pojistné smlouvy FLEXI RISK. Pro samostatné netechnické změny slouží formulář Žádost/sdělení netechnické změny v pojistné smlouvě. 

Číslo pojistné smlouvy  6 2 0    

Já jako pojistník 
Příjmení, jméno, titul  

 
Rodné číslo 

Upozornění: 
Pokud žádáte změnu v rozsahu pojištění, uvádějte pouze změny požadované oproti současnému stavu pojištění. Jednotlivá pojištění a pojistné 
částky, které nepožadujete touto žádostí změnit nebo zrušit, zůstávají zachovány v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě, příp. jejich dodatcích. 

Část A.   Netechnické a technické změny (určeno pro níže uvedené změny, pro změny rozsahu pojištění slouží část B.):
1.  Netechnické změny a sdělení –  nemají vliv na výši pojistného (změna adresy, telefonního čísla, změna jména, příjmení, změna obmyšlené osoby apod.)

Změna mých kontaktních údajů
Příjmení, jméno, titul  

 
Rodné číslo 

    

Povolání    OSVČ

  
Sportovní/Zájmová činnost Státní občanství 

     

E-mail Telefon

Trvalé bydliště 
Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště)
Lze uvést upřesnění adresy (např. bytem u... nebo obchodní firma)

Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      

 zrušení kontaktní adresy

Obmyšlený v případě mé smrti (příjmení, jméno / obchodní firma, datum narození / IČ, podíl v %)

 %

 %

 %

 %
2.  Technické změny –  mají vliv na výši pojistného (změna doby trvání, změna frekvence placení apod.)

Datum účinnosti dodatku od  Změna doby trvání do  let věku.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí  Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855.
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Pojistné a způsob placení pojistného

Frekvence placení pojistného:    ročně        pololetně        čtvrtletně       měsíčně  
Celkové běžné pojistné (dle frekvence placení)

 Kč

Technika placení pojistného:
inkaso e-faktura 
z účtu (ČS) číslo účtu  kód banky specifický symbol 

  
-

 
SIPO spojovací číslo    jiný způsob (např. trvalý příkaz)

   

Část B. Žádost o změnu  
Základní dotazy

Moje výška Moje váha  Kouřím nebo jsem v posledních 2 letech 
před požadovanou změnou pojištění kouřil

 NE ANO  

 cm  kg  

Individuální konec pojištění

Individuální konec pojištění ve věku  let. Platí pro všechna pojištění, u kterých je zvolen.  

 Doplnění/změna rozsahu pojištění/zrušení  *Zvolte vždy pouze jednu variantu.

Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin Zrušení

pojistná částka
varianta pojistné 

částky
varianta klesání individuální  

konec pojištění individ. 
konce

 Kč                   
 konstantní*

 klesající*   lineárně*    anuitně*   
úrok úvěru

 % p. a.
–

Pojištění vážných nemocí **Zvolte vždy pouze jedno pojištění. Zrušení

pojistná částka
varianta pojistné 

částky
varianta klesání individuální  

konec pojištění individ. 
konce

 s jednorázovou výplatou**

 Kč                   

 konstantní*

 klesající*   lineárně*    anuitně*   
úrok úvěru

 % p. a.

 s flexibilní výplatou**

 Kč                   
– –

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče Zrušení

pojistná částka varianta pojistné 
částky varianta klesání individuální 

konec pojištění individ. 
konce

3. st.  Kč   

 konstantní*

 klesající*  lineárně*     anuitně*    

úrok úvěru

 % p. a.2. st.  Kč  

1. st.  Kč   

Pojištění pracovní neschopnosti – min. doba léčení 29 dní (s plněním od 1. dne) Zrušení

 pojistná částka individuální 
konec pojištění individ. 

konce

 Kč/den

Zrušení 
pojištění 

Pojištění smrti následkem úrazu  Kč     

Pojištění trvalých následků úrazu – od 0,5 % tělesného 
poškození s 10-ti násobnou progresí  

Kč

Pojištění léčení úrazu (s plněním od 1. dne)  Kč/den

Pojištění hospitalizace  Kč/den

  při dopravní nehodě pojistné plnění ve výši dvojnásobku dle pravidel stanovených v pojistných podmínkách

Číslo pojistné smlouvy  6 2 0
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Zajištění závazku  

 Sjednání  (Vyplňte vždy název, IČ a kontaktní adresu oprávněného subjektu, v jehož prospěch je zajištění sjednáno.)   

 Zrušení (Doložte souhlas vinkulačního partnera.)

 Změna (Doložte souhlas původního vinkulačního partnera se zrušením vinkulace.)

Název oprávněného subjektu  IČ

   
Kontaktní adresa
Ulice Č.p. PSČ

          
Obec Stát

      
Číslo úvěrové smlouvy (je-li známo)

Zdravotní dotazy
Beru na vědomí, že odpovědi na následující zdravotní dotazy mají zásadní význam pro vaše rozhodnutí, jak ohodnotíte pojistné riziko, zda je pojistíte a za jakých 
podmínek. Rozumím tomu, že v případě nepravdivého nebo neúplného zodpovězení těchto dotazů můžete od pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout či 
snížit pojistné plnění.

1.    Jste následkem zdravotních komplikací pod pravidelným lékařským dohledem, dlouhodobě užíváte léky nebo je u vás plánován pobyt 
v nemocnici popř. operace (s výjimkou těhotenství)?

NE ANO

2.   Jste v současné době uznán invalidním  1., 2., nebo 3. stupně? NE ANO

3.    Trpíte nebo jste v posledních sedmi letech trpěl některou z těchto chorob: onemocnění srdce, plic, ledvin, jater, nervového systému, 
zhoubné nádory, cukrovka, psychické potíže?

NE ANO

4.   Trpíte nebo jste v posledních sedmi letech trpěl obtížemi, onemocněními nebo úrazy souvisejícími se svalovým a kosterním systémem 
(kosti, klouby, páteř, svaly, vazy, meziobratlové ploténky, šlachy, záda, šíje, ramena, záněty kloubů, revmatismus aj.)?

NE ANO

5.   Byl jste z důvodu diagnostiky a léčení onemocnění v posledních pěti letech hospitalizován na specializovaném pracovišti nebo u vás 
bylo provedeno speciální vyšetření (RTG, CT, MRI, EKG, EEG, ultrazvuk, endoskopie, ozařování aj.)?

NE ANO

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

PROHLÁŠENÍ
1. Beru na vědomí, že žádost o změnu je vyhotovena v listinné podobě.
2.  Zmocňuji vás k zjišťování či ověřování mého zdravotního stavu pro účely změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností 

z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů 
ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu; toto zmocnění platí i po mé smrti.

3.  Zprošťuji v souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, příslušného lékaře, resp. 
provozovatele zdravotnického zařízení ve vztahu k vám mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém  jste oprávněni požadovat informace či dokumenty podle 
předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle § 31 a následujících citovaného zákona.

4.  Prohlašuji, že jsem se seznámil s veškerými informacemi o zpracování osobních údajů, jak jsou podrobně uvedeny v žádosti o změnu, zejména s rozsahem 
zpracovávaných osobních údajů a s tím, ke kterým účelům osobní údaje zpracováváte bez mého souhlasu a ke kterým na základě mého souhlasu. Rovněž 
prohlašuji, že jsem se seznámil s možnostmi odvolání uděleného souhlasu, a dále s vymezením správce, zpracovatelů a příjemců osobních údajů, se způsobem 
zpracování a dobou uchování osobních údajů a se všemi právy, která pro mne vyplývají na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“). S vědomím výše uvedeného tímto v souladu se zákonem poskytuji souhlas

 a)    ke zpracovávání mých citlivých osobních údajů o zdravotním stavu k účelu a způsobem stanoveným v žádosti o změnu,
 b)   ke zpracovávání mých osobních údajů způsobem stanoveným v žádosti o změnu pro marketingové využití nejen ze strany vaší, ale i ze strany členů pojišťovací 

skupiny Vienna Insurance Group a členů Finanční skupiny České spořitelny a.s., jak je blíže popsáno v žádosti o změnu.

Změna mého statusu politicky exponované osoby (dále jen „PEP“)  

Prohlašuji, že
    nyní jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících byl) PEP ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, a přikládám k žádosti o změnu vyplněný formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, který je její nedílnou 
součástí.

    nyní jsem (nebo jsem v posledních 12 měsících byl) vůči PEP v postavení osoby blízké či jiné (např. společník stejné s.r.o. jako politicky exponova-
ná osoba) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám 
k žádosti o změnu vyplněný formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, který je její nedílnou součástí.

   nyní nejsem (ani jsem v posledních 12 měsících nebyl) PEP ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu.

   nyní nejsem (ani jsem v posledních 12 měsících nebyl) vůči PEP v postavení osoby blízké či jiné (např. společník stejné s.r.o. jako politicky exponovaná 
osoba) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Číslo pojistné smlouvy  6 2 0
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Žádost jsem podal:   

V dne

            
 podpis pojistníka

 

Žádost převzal/a: Příjmení, jméno poradce

(vyplňte hůlkovým písmem)

Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Registrační číslo PPZ u ČNB Telefon

        
P P Z

    

     

 
 podpis poradce 

Strana 4

Číslo pojistné smlouvy  6 2 0
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Zpracování osobních údajů subjektu údajů
Tento dokument se věnuje zpracování osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“). 

Subjektem údajů se pro účely  tohoto dokumentu rozumí každá fyzická osoba, k níž se osobní 
údaje vztahují (tedy pojistitel, pojištěný, oprávněné osoby i obmyšlené osoby). 

Poskytnutí osobních údajů (včetně citlivých údajů) je zcela dobrovolné. Nicméně neposkytnutí 
některých údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním vyvolává následky uvedené níže 
v článcích 1.1., 1.2., 2.1. a 2.3.

1. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů
1.1. Pojistitel je oprávněn za účelem plnění smlouvy, tedy provozování pojišťovací činnosti 
a činností přímo nebo nepřímo související s pojišťovací činností, zpracovávat osobní údaje 
subjektu údajů v rozsahu (a) osobních údajů obsažených v pojistné smlouvě, a v rozsahu (b) 
osobních údajů, které subjekt údajů poskytne pojistiteli v souvislosti s existencí právního 
vztahu pojištění. Osobní údaje dle tohoto odstavce je pojistitel oprávněn zpracovávat v uve-
deném rozsahu a za uvedeným účelem i bez výslovného souhlasu subjektu údajů, jelikož toto 
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých 
osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. 
1.2. Pojistitel má dále zvláštními právními předpisy uloženou povinnost zpracovávat osobní 
údaje, a to za účelem zvláštním zákonem stanoveným, zejména (a) provádění identifikace, 
kontroly a dalších povinností dle zák. č. 253/2008 Sb. za účelem předcházení legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (b) plnění povinností v oblasti dodržování 
daňových předpisů v mezinárodním měřítku dle zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolu-
práci při správě daní a (c) plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování 
součinnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. V případě, že subjekt údajů s poskyt-
nutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, povede to k následkům předvídaným 
danými zvláštními právními předpisy (např. neuskutečnění obchodu v případě ad a) nebo 
oznámení subjektu údajů příslušnému orgánu finanční správy jako nespolupracujícího v pří-
padě ad b) výše).
1.3. K zajištění shora uvedených činností a povinností je pojistitel oprávněn předávat osobní 
údaje do jiných států. 

2. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
Zpracování osobních údajů pro účely stanovené v tomto článku se provádí pouze se souhla-
sem subjektu údajů. 
2.1. Citlivé údaje
Citlivým údajem se v souladu s § 4 písm. b) zákona a v intencích pojistné smlouvy rozumí osob-
ní údaj vypovídající o zdravotním stavu subjektu údajů a dále biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. 
Subjekt údajů, tedy pojistník a pojištěný podepsaný na nabídce pojistné smlouvy, resp. 
na pojistné smlouvě, uděluje pojistiteli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 
vypovídajících o jeho zdravotním stavu, a to za účelem plnění smlouvy, tedy provozování 
pojišťovací činnosti a činností přímo nebo nepřímo související s pojišťovací činností (ohod-
nocení pojistného rizika a likvidace pojistné události), přičemž za tímto účelem je pojistitel 
oprávněn předávat osobní údaje i do jiných států. Udělení souhlasu se zpracováním citlivých 
údajů o zdravotním stavu je podmínkou uzavření pojistné smlouvy či pro zjištění, zda a v jakém 
rozsahu nastala pojistná událost. 
Pokud subjekt údajů stvrdil svou vůli uzavřít pojistnou smlouvu nebo být pojištěným nebo 
podepsal jiný dokument podpisem učiněným formou biometrického podpisu za použití pří-
slušného technologického zařízení (např. SignPad), uděluje tím pojistiteli výslovný souhlas se 
zpracováním citlivých údajů ve formě biometrických prvků tvořících neoddělitelnou součást 
grafické podoby podpisu (zejména tlak ruky, rychlost psaní, sklon písma apod.) za účelem 
použití těchto citlivých údajů v případě potřeby autentizace podpisu osoby na nabídce / 
pojistné smlouvě nebo jiné dokumentaci a zajištění a uplatnění právních nároků pojistitele 
vyplývající z podepsané dokumentace a za tímto účelem je pojistitel oprávněn předávat osob-
ní údaje i do jiných států. Udělení souhlasu s biometrickým podpisem, a tedy se zpracováním 
citlivých údajů zahrnutých v biometrickém podpisu, je zcela dobrovolné. Subjekt údajů je 
oprávněn namísto biometrického podpisu – v případě nesouhlasu se zpracováním citlivých 
údajů spojených s biometrickým podpisem – podepsat nabídku / pojistnou smlouvu nebo jiný 
dokument klasickým vlastnoručním podpisem „na papír“. 
2.2. Marketingové využití údajů
Subjekt údajů, tedy pojistník a pojištěný podepsaný na nabídce pojistné smlouvy, resp. 
na pojistné smlouvě, a dále oprávněný a obmyšlený, uděluje pojistiteli souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem marketingového využití, tedy:
(a) nabízení pojišťovacích nebo souvisejících služeb pojistitele a zasílání jiných obchodních 
sdělení pojistitele,
(b) předání osobních údajů dalším členům Finanční skupiny a spolupracujícím společnostem, 
a to případně i do jiných států, za účelem nabízení jejich obchodu a služeb a zasílání jiných 
obchodních sdělení, přičemž členy Finanční skupiny se rozumí členové pojišťovací skupiny 
Vienna Insurance Group (zejména mateřská společnost Vienna Insurance Group AG Wiener 
Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, A 1010 Vídeň, Rakousko a společnosti 
pojišťovací skupiny se sídlem v ČR, tj. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
IČ 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká podnikatelská pojiš-
ťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, 
PSČ 186 00 a VIG RE zajišťovna, a.s., IČ 28445589, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, 
PSČ 110 01), dále pak Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00 a členové Finanční skupiny České spořitelny a.s. (jejichž seznam je 
uveden na www.csas.cz/banka/nav/o-nas/clenove-skupiny-banky).
Subjekt údajů uděluje souhlas k marketingovému využití svých osobních údajů a elektronic-
kého kontaktu ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách infomační společ-
nosti a o změně některých zákonů i prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků 
(např. e-mail, telefon, SMS apod.). Subjekt údajů dále uděluje souhlas, aby pojistitel přiřazo-
val k již získaným osobním údajům další osobní údaje subjektu údajů, které získá z jakéhokoliv 
zdroje uvedeného v části 3 (Rozsah osobních údajů) později. 
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové využití je zcela dobrovolné 
a není nezbytnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. 
2.3. Odvolání souhlasu
Souhlas ke zpracování osobních údajů dle čl. 2.2. (Marketingové využití údajů) lze kdykoliv 
odvolat, a to v plném rozsahu nebo i částečně. 
Souhlas ke zpracování citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu subjektu údajů je 
podmínkou uzavření pojistné smlouvy a uplatnění nároku na pojistné plnění. V případě odvolá-
ní tohoto souhlasu tedy pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pro odvolání 

souhlasu se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu nemůže pojistitel dokončit šetření 
nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 
Pokud subjekt údajů podepsal dokument (nabídku / pojistnou smlouvu apod.) formou biome-
trického podpisu za použití příslušného technologického zařízení, nemá odvolání souhlasu se 
zpracováním těchto citlivých údajů vliv na pokračování zpracování již poskytnutých biometric-
kých údajů za účelem zajištění a uplatnění právních nároků pojistitele vyplývající z podepsané 
dokumentace, a to po dobu, po kterou je pojistitel povinen takovou dokumentaci uchovávat. 
Odvolání souhlasu má tedy vliv na podepisování učiněné po odvolání souhlasu, které již bude 
prováděno standardně klasickým vlastnoručním podpisem „na papír“, nebo jiným smluvně 
dohodnutým způsobem komunikace bez zpracovávání citlivých biometrických údajů. 
Odvolání podle tohoto článku musí být v každém případě učiněno písemně vůči pojistiteli.

3. Rozsah osobních údajů
Pojistitel zpracovává k účelům stanoveným výše v článcích 1 a 2 osobní údaje, které zahrnují 
adresní a identifikační údaje, popisné údaje o smluvním vztahu a citlivé údaje. Konkrétně se 
jedná zejména o: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, dále údaj o pohlaví, věku, zdravotním stavu a údaj o výdě-
lečné či zájmové činnosti (je-li to pro plnění smlouvy nezbytné), biometrické údaje (při využití 
biometrického podpisu) a údaj o daňovém rezidentství a daňovém identifikačním čísle (je-li to 
zvláštními právními předpisy vyžadováno). Pro účely marketingového využití údajů dle článku 
2.2. výše se zpracovávají osobní údaje pouze v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní adresa, 
včetně elektronických kontaktů.  
Osobní údaje jsou získávány: (a) od subjektu údajů při jednání o uzavření pojistné smlouvy, 
v průběhu trvání (správy) pojištění a při vyřizování pojistných událostí, (b) od jiných osob 
se souhlasem subjektu údajů (např. zdravotnická zařízení), pokud je to nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy anebo tak stanoví zvláštní právní předpis, (c) z veřejných rejstříků a veřejně 
dostupných zdrojů (např. veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.)
V souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti a činností přímo nebo nepřímo související 
s pojišťovací činností pojistitel může za účelem zkvalitňování služeb, jednání o uzavření nebo 
změně smlouvy, plnění smluvních povinností a ochranu práv vyplývajících z pojistné smlouvy 
(zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení) nahrávat příchozí 
i odchozí telefonní hovory na zvukový záznam a tyto uchovávat po dobu platnosti pojistné 
smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností plynoucí 
z pojistné smlouvy.

4. Způsob zpracování a doba uchování osobních údajů
Pojistitel zpracovává osobní a citlivé údaje manuálně i automatizovaným způsobem. Osobní 
a citlivé údaje tak jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a pojistitel 
disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími 
maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo 
přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré 
osoby, které s osobními a citlivými údaji přicházejí do styku při plnění svých pracovních nebo 
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
Pojistitel zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv 
a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou je 
pojistitel povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou 
obdržel od subjektu údajů souhlas. Souhlas uděluje subjekt údajů na dobu od uzavření pojist-
né smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tento dokument, na dobu trvání promlčecí doby závazků 
vyplývajících nebo souvisejících s pojistnou smlouvou.

5. Správce a zpracovatel
Správcem osobních údajů je pojistitel, tedy Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna 
Insurance Group, IČ 47452820, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice.
Pro zpracování osobních údajů vymezených shora využívá pojistitel rovněž služeb dalších 
zpracovatelů. Zpracovatelem je osoba pověřená pojistitelem, a to zejména pojišťovací 
zprostředkovatel nebo jiná osoba poskytující pojistiteli služby na úseku provozování pojišťo-
vací činnosti a činností přímo nebo nepřímo související s pojišťovací činností, přičemž jejich 
seznam je uveden v informacích o ochraně osobních údajů na webových stránkách pojistitele 
(www.pojistovnacs.cz).

6. Příjemce údajů
Pojistitel osobní údaje subjektu údajů může předat dalším subjektům (příjemcům plnění), a to:
(a) subjektům, u kterých poskytnutí údajů ukládá pojistiteli zákon (např. orgány činné v trest-
ním řízení, Česká národní banka, orgány finanční správy, exekutoři, insolvenční správci apod.),
(b) subjektům, které může pojistitel využít k ochraně práv a právem chráněných zájmů pojisti-
tele (např. soudy, exekutoři, insolvenční správci, advokáti, externí vymáhací agentury apod.),
(c) zpracovatelům osobních údajů uvedených v části 5 výše (Správce a zpracovatel) a dále 
společnostem poskytujícím pojistiteli zajištění, které jsou uvedeny v informacích o ochraně 
osobních údajů na webových stránkách pojistitele (www.pojistovnacs.cz), 
(d) jiným pojišťovnám za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího proti-
právního jednání dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
(e) na základě souhlasu subjektu údajů dalším subjektům uvedeným v části 2.2. výše 
(Marketingové využití údajů),
(f) se souhlasem nebo na příkaz subjektu údajů i dalším subjektům.

7. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná zákonem a dalšími právními předpisy. 
Subjekt údajů má především právo požádat pojistitele o informaci o zpracování svých osob-
ních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona). Pojistitel je povinen subjektu 
údajů bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích, 
které jsou zpracovávány, příjemcích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, a informaci o povaze 
automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech sub-
jektů údajů. 
Subjekt údajů, který se domnívá, že pojistitel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se 
zákonem, má podle § 21 zákona právo požádat pojistitele o vysvětlení. Dále může pojistitele 
vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů. 
V každém případě má pak subjekt údajů právo obrátit se v případě porušení povinností pojis-
titele na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto dozorový orgán. 
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