
a) ČSOB PS jako správce údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů, 
zejm. účastníků a třetích osob (určené osoby podle § 5 odst. 4 ZDPS) 
v rozsahu vymezeném ZDPS, zákonem č. 253/2008 Sb. o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování  
terorismu, případně jinými právními předpisy, obchodními podmínkami 
ČSOB PS a technicko-organizačními požadavky ČSOB PS, které jsou 
promítnuty do závazkového vztahu v podobě písemné smlouvy o doplň-
kovém penzijním spoření, jejích dodatků a změn, popř. jiné související 
smlouvy. Uvedený rozsah osobních údajů je nezbytný k naplnění účelu 
doplňkového penzijního spoření, kterým je shromažďování a umísťování 
příspěvků účastníka, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstna-
vatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných 
penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření. 
Poskytnutí osobních údajů účastníkem ČSOB PS je nutné pro uzavření  
smluvního vztahu s účastníkem. K tomuto zpracování osobních údajů 
není třeba souhlasu klienta, neboť vyplývá z právních předpisů. Jedná 
se o tyto případy: 
•  Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 

je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy 
uskutečněné na návrh subjektu údajů. Jde například o údaje poskyto-
vané orgánům státní správy nezbytné pro získání státního příspěvku, 
zaměstnavateli za účelem přijetí příspěvku zaměstnavatele ve prospěch 
účastníka. 

•  Zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Jde 
zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely identifikace 
klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti.

•  Zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů 
správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Jde například o údaje  
zpracovávané pro účely vyřízení reklamace, posouzení věcných  
a právních rizik při posouzení obchodu účastníka.  

b) Doplňující informace k  souhlasu udělenému pro skupinu ČSOB v článku 
VII. Souhlasy této smlouvy. Udělení souhlasu za účelem marketingového 
oslovování je dobrovolné a je možné jej kdykoliv odvolat.  Informace 
o způsobu odvolání souhlasu jsou dostupné na www.csob-penze.cz/
ochrana-osobnich-udaju.Vaše údaje budeme moci používat po dobu  
1 roku; stanete-li se klientem naší skupiny, pak od udělení souhlasu 
po celou dobu, kdy budete klientem naší skupiny, a dále 5 let po ukončení 
všech smluvních vztahů mezi vámi a členy skupiny ČSOB.

Zpracování osobních údajů
Informace pro účastníky ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB, (dále jen „ČSOB PS“) dle platných právních 
předpisů, tj. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Sb. a  obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 
(známým pod označením „GDPR“) a zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“):

 Skupinu ČSOB tvoří Československá obchodní banka, a. s., IČO 0001350, 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, Hypoteční 
banka, a. s., IČO 13584324, Českomoravská stavební spořitelna, a. s., 
IČO 49241397, ČSOB Leasing, a. s., IČO 63998980, ČSOB Penzijní 
společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, IČO 61859265, ČSOB Asset  
Management, a. s., investiční společnost, IČO 25677888, Patria  
Finance, a. s., IČO 26455064, Top-Pojištění.cz, s. r. o., IČO 27388239, 
Ušetřeno.cz Finanční služby, a. s., IČO 28188667, Ušetřeno.cz, s. r. o.,  
IČO 24684295, a další. 

 Aktuální seznam najdete na www.csob.cz/skupina.

c) Osobní údaje jsou zpracovávány jednak ČSOB PS, jednak smluvními 
partnery ČSOB PS, z nichž někteří mohou být zpracovateli osobních údajů 
pro ČSOB PS. ČSOB PS uzavírá se zpracovateli osobních údajů smlouvy 
o zpracování osobních údajů ve smyslu §44 zákona č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 28 GDPR.  
Smluvními partnery ČSOB PS jsou zejména členové skupiny ČSOB, 
smluvní zástupci ČSOB PS, kteří na základě smluvního vztahu s ČSOB 
PS vyhledávají a získávají zájemce o doplňkové penzijní spoření, sepi-
sují s nimi smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, vyhotovují dodatky 
k těmto smlouvám a poskytují další služby ve prospěch jimi získaných 
účastníků, resp. i další subjekty zabezpečující činnosti ČSOB PS v sou-
ladu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů. Osobní údaje 
jsou ČSOB PS zpracovávány automaticky i manuálně a uchovávány 
v listinné a elektronické podobě. Smluvní partneři zpracovávají osobní 
údaje účastníků ČSOB PS stejným způsobem.

 ČSOB PS stejně jako skupina ČSOB při zpracování osobních údajů a jejich 
ochraně přijala odpovídající pravidla týkající se účelu zpracování, práv, 
která můžete uplatnit, doby archivace atd. 

 Detailní informace související se zpracováním osobních údajů jsou uve-
deny v Informacích o zpracování osobních údajů na  www.csob-penze.cz/ 
ochrana-osobnich-udaju.
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