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Smlouva o zprostředkování a správě pojištění

(dále téžjen ''sm!ouva'')

uzavřená podle s 1746 odst. 2 zákona č''8912012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník'')

mezt

obchodnĺfirma / název:

Sĺd/o:

Zastoupena:

lco:

DtČ:

(dále.jen ,,klient")

obchodnĺfirma:

Sĺdlo:

Zastoupená:

tco:

Bank. spojení:

Čístol:lčtu:

Zápis v oR:

(dále jen ,,mak!éř")

společně dále jen ,,smluvní stľany"

Městská část Praha 5

nám. 14' října 1 381t4, PsČ 1 50 22

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou

00063631

c200063631

RENOM|A, á.S'

Holandská 8, 639 00 Brno

Jiřinou Nepalovou, předsedkyně představenstva

48391 301

Krajský soud v Brně, oddíl B, vloŽka č.3930
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Glánek l.
Úvodní  ustanovení

Maklé ř je pojiš ť ovací m zprostředkovatelem podle zákona ć,.17012018 Sb., o distribuci
pojiš těnia zajiš tění , ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zákon o distrlbuci pojiš těnĺ ").

Maklé ř vystupuje vů č i klientovi při plnění  svých práv a povinností  vyplývají cĺ ch z té to smlouvy
v pozici pojiš ť ovací ho maklé ře v souladu s $ 12 odst' 1 pí sm' b) zákona o distribuci pojiš tění .

DodrŽování  povinností  maklé ře stanovených zákonem o distribuci pojiš tění  podlé há dohledu

teské  národní  banky.

Clánek ll.
Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je povinnost maklé ře poskytovat klientovi sluŽby v oblasti

zprostředkování  pojiš těnĺ vč etně poskytování  doporuč ení vedoucí ho ke sjednání , změně nebo

ukonč ení  pojistných smluv a zajistit správu maklé řem zprostředkovaných nebo maklé ři do

správy předáných pojistných smluv ve prospěch klienta. Pojistnými smlouvami předanými

ńarlé ľ i'do spŕ ávy se rozumí  pojistné  smlouvy předané  maklé ři po předchozi vzĄemné
dohodě o jejich převzetĺ  do správy (dále té Ž ,,spravované  pojistné  smlouvy").

2. Maklé ř se zavazuje po dobu trvánĺ  zprostředkovaných a spravovaných pojistných smluv,
nejdé le vš ak po dobu trvání  té to smlouvy, poskytovat klientovi, na základě jeho poŽadavku,

zejmé na tyto sluŽby:

a. zpracovat a předkládat návrhy pojistných programů  dle poŽadavku klienta,

b. zprostředkovat uzavřenĺ  pojistných smluv u pojistitele urč ené ho klientem, přič emŽ
pří sluš né  pojistné  smlouvy podepisuje výhradně klient,

Ö. asistovat klientovi při likvidaci pojistných událostí  (pomoc při uplatňování  práv ze
zprostředkovaných a spravovaných pojistných smluv),

d' provádět aktualizaci pojiš tění  dle poŽadavku klienta,

e. na základě poŽadavku klienta realizovat pro pracovnĺ ky klienta š kolení v oblasti pojiš tění '

clánek Ill.
Povinnosti maklé ře

Maklé ř se zavazuje vykonávat č innost dle té to smlouvy s odbornou pé č í , kvalifikovaně,
č estně, spravedlivě, podle poŽadavků  klienta a v jeho nejlepš í m zĄmu, v souladu s touto

smlouvou a zejmé na v souladu s přĺ sluš nými ustanovení mi zákona o distribuci pojiš těnĺ '

Maklé ř poskytne klientovi sluŽby podle ustanovení $ 78 zákona o distribuci pojiš tění , pouze při

zprostředkování  rezervotvorné ho pojiš tění .

Touto smlouvou se řĺ dĺ  zprostředkovánĺ  a/nebo správa výhradně těch pojistných smluv, jeŽ

maklé ř klientovi zprostředkuje a/nebo spravuje v postavení  pojiš ť ovací ho maklé ře.
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Glánek lV'
Povinnosti klienta

1' Klient poskytne maklé ři veš kerou potřebnou souč innost k dosaŽení  ú č elu té to smlouvy, tj.

zejmé na:

a' bez zbytećné ho odkladu sdělĺ  maklé ři pravdivě a ú plně veš keľ é  potřebné  informace a

skuteěnosti, které  mohou mí t vliv na předmět smlouvy a pojiš tění , zejmé na pak popí š e

maklé ři svů j pojistný zájem;

b' bude maklé ře informovat o kaŽdé  změně okolností , které  se týkají  maklé řem

spravované ho pojiš tění , jako jsou např' změny skuteč né ho stavu majetku, změna
předmětu č i rozsahu č inností  nebo způ sobu jejich vykonávání .

2. Pro pří pad , ż e na základě dohody má maklé ř poskytnout klientovi pomoc při nastavení  výš 9
pojisiných č ástek a limitů  pojistné ho plnění , je klient povinen poskytnout maklé ři v dohodnuté

ł oŕ mě veš keré  maklé řem' poŽadované  podklady týkají cĺ  se pojiš ť ované ho majetku,

pojiš ť ované  č innosti ěijiné ho předmětu pojiš těnĺ ' l pro tento pří pad vš ak platí , nenĹli pĺ semně

bo"hoonuto jinak, Že pó;istnou č ástku (přĺ ń. limit pojistné ho plněnĺ ) stanoví  klient, jenž  je té ž .

odpovědný-za správno-st 1e.1ĺ  výš e, kté rá je jí m prostřednictvĺ m maklé ře následně sdělena
pojistiteli pro ú č ely pojiš tění '

3. Klient se zavazuje, Že v pří padech, kde to povaha a druh pojiš těnĺ  dovoluje, bude realizovat

veš kerá pojiš tění  prostřední ctvĺ m maklé ře, nedohodnou-li se smluvní  strany jinak. V pří padě,

Že je sjednä ní  pojiš těn í  vázáno na poskytování  jiných sluŽeb (pojiš tění  jako souč ást pouŽí vání

oańxoú nĺ  karty, 
'sieonanĺ  

pojiš těni odpovědnosti za š kodu způ sobenou provozem vozidla
prostřednictvĺ ń leä singové 'společ nosti apod.), je na rozhodnutí  klienta, jaký způ sob sjednánĺ
pojiš těnĺ  zvolí ' Po dóou ú č innosti smlouvy se klient zavazuje spolupracovat výhradně

s ńaklé řem, uvedeným v té to smlouvě, pokud nebude pí semně dohodnuto jinak.

cláneł  V.
Mlč enlivost a ochrana ridajů

lnformace, vč etně osobní ch ú dajů , které  si smluvní strany v souvislosti s plnění m té to smlouvy

nä vzájem poskytnou, se povaŽujÍ  za dů věrné . Z tohoto dů vodu nesmí  Žádná ze smluvní ch
stran ĺ yto informace prozrä dit třeti osobě mimo rámec plnění té to smlouvy, a to nejen po dobu

ú č innosti té to smlouvy, ale i po její m ukonč enĺ . Smluvní  strany jsou proto zavázány
mlč enlivostĺ  o veš kerých ú dajĺ ch á í nformací ch, které  se v souvislosti s uzavřenĺ m té to

smlouvy dozví , nebudou-li tyto informace mí t povahu běŽně veřejně pří stupných informací '

Smluvní  strany se zavazují  vzájemně chránit svá obchodní  tajemství  a nezneuŽí vat poznatků ,

podkladů , infoimacĺ  č ijakýchkoli materiálů  zí skaných při vzájemné  spolupráci.

I
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č Iánek VI,
Plná moc

1. Za Úč elem řádné ho plnění  předmětu smlouvy je udělena ze strany klienta maklé ři plná moc.

Plná moc zaniká dnem zániku té to smlouvy'

2' Klient je oprávněn odvolat plnou moc kdykoliv a bez udání  dů vodu.

3. Klient není  oprávněn po dobu trvánĺ  té to smlouvy udělit ve stejné m č i obdobné m rozsahu
plnou moc třetí  osobě.
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Glánek VlI'
ostatní  ujednání

1. Klient souhlasí  s realizacĺ  plateb pojistné ho prostřednictví m ú č tu maklé ře v přĺ padech, kdy je

takto ujednáno pří mo u pojistnych smlouvách mezi klientem a pojistitelem. V souladu s ust. $

54 zákona o distribuci pojí stcńĺ , se pojistné  uhrazené  klientem prostřednictvĺ m pojiš ť ovací ho

zprostředkovatele povaŽuje za pojistné  uhrazené  pojistiteli'

2' Pokud se maklé ři dokument, který zaslal klientovi v souvislosti s plnění m té to smlouvy, vrátí

zpět jako nedoruč itelný, povaŽuje se za den doruč ení  den, ve které m byl dokument vrácen
jako nedoruč itelný'

3. Pokud si na základě té to smlouvy majĺ  maklé ř a klient sdělovat rů zné  skuteč nosti, poskytovat

Údaje a informace (např. v souvislosti se zaznamenání m poŽadavků  a potřeb klienta), musí

tak vŽdy č init jasně, přesně, srozumitelně, a to formou, která toto umoŽní  prokázat. Za
prokazatelnou formu smluvní  strany povaŽují  zejmé na

- e-mail zaslaný na dohodnutou e-mailovou adresu, č i e-mailovou adresu druhé  smluvní

strany běŽně uŽĺ vanou v souvislosti s plněnĺ m té to smlouvy,

_ informace poskytnuté  prostřednictví m k tomu maklé řem urč eným webovým formulářem.

4' V pří padě, kdy jedna smluvní  strana vů č i druhé  uplatňuje práyq v dů sledku poruš ení

povinnosti druńé itrany týkají cí  se sdělených skuteč ností , poskytnutých ú dajů  nebo informací

na základě té to smloűuý, jé  smluvní  strana, která právo uplatňuje, povinna prokázat jejich

obsah a formu.

5. Klient si je vědom, Že plnění  povinnostĺ  uvedených v č lánku lV. odst. 1 a 2 té to smlouvy je

podstatné  pro řádný üyron předmětu té to sm]ouvy ze strany maklé ře a v pří padě jej!9!

poruš ení  nbse sám'veš keré  dů sledky s tĺ m spojené  (např. nedostateč ný rozsah pojiš tění

v dů sledku klientem poskytnutých nepřesných informací )'

6' Klient souhlasí  s pouŽitĺ m své ho názvu (firmy) jakoŽto reference v rámci marketingových

materiálů  maklé ře.

7 ' Klient před podpisem té to smlouvy převzal od maklé ře inÍ ormace o zpracování  osobní ch

ú dajů  ä  oý 
' 

teńito informacemi se2námen. Klient prohlaš uje a zavazuie se, Že v pří padě, Že

neni suojektem ú dajů  (ve smyslu obecné ho nařĺ zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU)

2o16t67g), zajistí  pré oanĺ a se2námenĺ  se s informací  o zpracovánĺ  osobní ch ú dajů  subjektu

č i subjektů m ú dajů '

8' NenĹli dohodnuto jinak, je cena sluŽeb poskytovaných na základě té to smlouvy v pří padě, Že

klient uzavře pojistnou smlouvu prostřednictvĺ m maklé ře, zahrnuta v provizi od pojistitele.

1

2

Glánek Vlll.
Doba trvání  smIouvy

Tato smlouva nabývá ú č innosti dnem její ho uveřejnění  v registru smlgv podle zákona ć.

g4ot2o15 Sb., o zvĺ áš tnĺ ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  a sjednává se na dobu č tyř let od data

ú č innosti smlouvy.

Tato smlouva je ukonč  ena té Žv přĺ padě odvolání  plné  moci klientem nebo vypovědí  plné  moci

maklé řem a tó re dni doruč enĺ  odvolání  resp' výpovědi druhé  straně nebo ke dni uvedené mu

v doruč ené m odvolání  resp' výpovědi plné  moci.
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clánek IX
Ukonč enĺ  smlouvy

1' Smlouvu lze ukonč it:
a) uplynutí m doby
b) pí semnou dohodou smluvní ch stran;

2.Tato smlouva je ukonč enaté ž v přĺ padě odvolánĺ  plné  moci klientem nebo vypovědí plné  moci

maklé řem, a to ke dni doruč ení  odvolání  resp. výpovědi druhé  smluvní  straně nebo ke dni

uvedené mu v doruč ené m odvolání  resp. výpovědi plné  moci.

Clanek X.
Závěrećná ustanovení

1. Tato smlouva mů Že být měněna pouze a doplňována pouze pí semnými dodatky podepsanými
oběma smluvní mi stranami'

2' Veš keré  pří padné  spory mezi smluvní mi stranami budou řeš eny v prvé  řadě smĺ rně a
dohodou' V pří padě neú spěchu těchto jednánĺ  se kterákoli ze smluvní ch stran mŮŽe obrátit na

soud Č eské  republiky.

3. V pří padě, Že některé  ustanovení  té to smlouvy je nebo se stane neplatné , neú č inné  nebo

nevymahatelné , zů stávají  ostatní  ustanovenĺ  té to smlouvy platná, ú č inná a vymahatelná.

Smluvní  strany se v takové m pří padě zavazuji nahradit dotč ené  ustanovení  takovým platným,

ú č inným a vymahatelným ustanovení m, které  bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým
dopadem co nejví ce odpoví dat pů vodní mu ustanovení  a ú myslu obou smluvní ch stran v den

uzavření té to smlouvy.

4. Smluvnĺ  strany se dohodly, Že pro Úč ely té to smlouvy se nepouŽije ustanovení  $ 558 odst. 2

obč anské ho zákoní ku.

5' Smluvní  strany berou na vědomĺ , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její

uveřejnění  v registru smluv podle zákona ć,. 34012015 sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti
něxterých smluú , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch Rřg{pisů '
do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději do 3 měsí ců  ode

dne podpisu smlouvy, které  provede klient. Smluvní  strany berou na vědomí , Že zveřejnění
osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty prvnĺ  se děje v souladu s
tĺ mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) nařĺ zenĺ  Evropské ho parlamentu a Rady (EU)

2016ĺ 679' Smluvnĺ  strany se odchylně od č l. V. odst. 1 té to smlouvy dohodly, Že skuteěnosti
obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽují  za obchodní  tajemstvĺ  ve smyslu s 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch
podmí nek.

6. Tí mto se Ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákona ć. 131ĺ 2000 Sb., o hlavnĺ m městě Praze,
ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, Že byly splněny podmĺ nky pro platnost právnĺ ho
jednání klienta, a to usnesení m RMČ  Praha 5 č . RMc/s111712019 ze dne 6'2.2019.

7 ' Smluvní  strany výslovně potvrzují , Že základní  podmí nky té to smlouvy jsou výsledkem
vzájemné ho jednání  mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou č innostĺ , přič emŽ

każ dá ze smluvní ch stran měla pří leŽitost ovlivnit obsah základní ch podmĺ nek té to smlouvy.

8. Klient potvrzuje, Že se seznámil s celým obsahem smlouvy, vš emi její mi pří lohami a
významem vš é ch jednotlivých ustanovenĺ , obsahem plné  moci, a Že výslovně se znění m
smlouvy, vš emijejĺ mi přĺ lohami a obsahem plné  moci souhlasí .

9' Tato smlouva je sepsána ve č tyřech vyhotovení ch, z nichŽ klient obdľ ž í  tři vyhotovení  a
maklé ř obdrŽí  jedno vyhotovení .
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10. Tato smlouva poěínaje dnem svéúčinnostinahrazuje jakoukoliv případnou předchozĺ smluvní

úpravu vzájemného vztahu mezi klientem a makléřem s obdobným předmětem plnění'

- ?ilj l

RENOMIA,

Jiřina Nepalová
předsedkyně přędstavenstva starosta
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Zmocnitel

obchodní firma
Název:

Sĺdlo:

Jednajĺcĺ:

tlo:
Bank' spojení:

Zápis v oR:

Zmocněnec

obchodnífirma:

Sídlo:

Jednajícĺ:

lČo:

Zápis v oR:

lnformace o zmocněnci:

Zápis v registru:

Nezávislost pojišťovacĺho
zprostředkovatele:

Dalšíinformace:

Plná moc

7 Městská část Praha 5

nám.14' října 1381/4, PSČ150 22

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou

00063631

RENOMIA, a. s.

Holandská B, 639 00 Brno

NÍŽe podepsaným oprávněným zástupcem

48391 301

Krajský soud v Brně, oddíl B, vloŽka č.3930

Zmocněnec je pojišťovacĺmzprostředkovatelem a provozuje činnost zprostředkování

pojištěníjakô samostatný zprostředkovatel (pojišťovacĺmakléř) pro zmocnitele na

základě smlouvy s nĺm uzavřené.

Zmocněnec ie zapsán v registru vedeném Českou národnĺ bankou (ČNs).zapis
żńocncnce v regisiru ČNamůze klie Ngna internetových stránkách

www'cnb.cz nebo telefonicky na čĺsl

Zmocněnec nemá přímý nebo nepřĺmý podíl na hlasovacĺch právech čizákladnĺm

kap1álu pojišťoven, ie kieými můŽe klient sjednat pojištěnĺ prostřednictvím zmocněnce.

Ža'ona p'ojiśtovna, se kterou můŽe klient sjednat pojištěnĺpro'střednictvĺm zmocněnce,

nebo ośobaovládajícĺdanou pojišťovnu, nemá přĺmý nebo nepřímý podĺl na hlasovacích

právech čizákladním kapitálu zmocněce.

Dalšíinformace zejména pak informace o pravidlech řĺzenístřetu zájmů lze získat na

internetových stránkách zmocněnce www'renomia.cżpravni-polozky.

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc za účelemzpracovánÍ nabÍdky pojištěnĺ, zprostředkovánÍ sjednání'

rozšířenÍ,případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou, k zastoupení zmocnitele při

řešeníjenó sŔoonýcń a pojistnýcn uo'alosiĺ a k dalšĺmuveškerémustyku s pojišťovnou' Zmocněnec nenĺ oprávněn

podepisovat pojistné smlouvy za zmocnitele'

Zmocnitel prohlaŠuje,Že od zmocněnce obdrŽel písemnou informaci o zpracovánÍosobníchúdajůzmocněncem'

v ľ4't-ł'Ě. ł/ // ////

StíŽnosti od k|ientů, pojištěných nebo jiných oprávněných osob na činnost zmocněnce nebo jeho zamě-stnanců,
-je

moŽné

adresovat statutárnímu'orgáńu zmocnénóe, a io pĺseńnc na adresu jeho sĺdla. Podání stĺŽnosti je moŽné r9yněi orgánu

dohledu nad činnostĺpojisřouaôĺcn zprostřeákovatelů, rterym je ČNB, pŕĺpadně je klient oprávněn obrátit se na přĺslušnýsoud

nebo na mimosoudní oröán r"s"nĺ sporů, kteým je voblaitiźivotnĺhopojištěníÍinan-čnĺarbitr-www.finarbitr.cz, u neŽivotního

öiíš,fi'eä'iäóĹ"nóo-nĺinspelĺce'_ www-côi.cź. Podrobný postup podánĺ a vyřĺzeníreklamace čistížnostiadresované

žnłocncnci upravuje reklamačnířád umístěný na internetovýcń stránkách zmocněnce www.renomia'c/oravni-polozky.
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Společ nost RENOMlA' a. s.' lČ o: 48391301 , se sí dlem Holandská 87418, Š týřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodnĺ m

rejstřĺ ku vedené m Krajským soudem v Brně pod sp' zn. B 3930 (dále jen ,,Správce") tĺ mto informuje své  klienty (dále

jen ,,klient"), jimŽ poskytuje sluŽby zprostředkování pojistných produktů  a/nebo spotřebitelských ú věrů  a/nebo

investič nĺ ch sluŽeb a/nebo sluŽeb v oblasti doplňkové ho í ho spořenĺ , aj. (dále jen ,,Produktý') od pří sluš ných

dodavatelů  těchto sluŽeb
ochranu osobní ch ú dajů .zejmé na nařĺ zen í m Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20'16/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto ú dajů  a o zruš ení

směrnice 95/46/ES (obecné naří zení  o ochraně osobní ch ú dajů )

Správce je v rámci plnění  svých zákonných povinnostĺ  oprávněn zpracovávat osobnĺ  ú daje sv'ých klientů  pro ní Že

uvedené  ú č ely, v odpovĺ dajĺ cí m rozsahu, a po dobu k tomu nezbýnou.

Kontaktní  ú daje Správce
Korespondenč ní  adresa: Praha 1 - Nové  Město, Na Florenci 15, PSČ  110 00

Telefon: č í slo, které  klient pouŽí vá pro komunikací  se Správcem (kupř. telefonnĺ  č ĺ slo pří sluš né ho zaměstnance
Správce, tzv. správce klienta);

E_mail: e_mailová adresa, kterou klient pouŽí vá pro komunikaci se Správcem (kupř' emailová adresa pří sluš né ho

zaměstnance Správce, tzv. správce klienta);

Pověřenec Správce pro ochranu osobní ch ú dajů : aktuální  kontaktnĺ  informace Pověřence jsou dostupné  na webové

stránce https://www'renomia.czlkontakt

Úč ely zpracování  osobní ch ú dajů

a) Zprostředkovatelská č innost s poskytovateli Produktů
zprostředkovatelská č innost dle zákona č . 38/2oo4 Sb.' o pojiš ť ovacĺ ch zprostředkovatelí ch a samostatných

.' likvidátorech pojistných událostí  a o změně Živnostenské ho zákona (zákon o pojiš ť ovacĺ ch

zprostředkovatelĺ ch a likvidátorech pojistných událostí );

zprostředkování  spotřebitelských rjvěrů  a/nebo investič ní ch sluŽeb a/nebo sluŽeb v oblasti doplňkové ho

penzijní ho spoření , aj. dle pří sluš ných zvláš tní ch právní ch předpisů ;

a to vš e na základě smluvní ho vztahu mezi klientem a Správcem (dále jen ,,Smlouva")'

b) Plnění  zákonných povinností  Správce
identiÍ ikace a kontrola klienta dle zákona ć,. 253t2}o8 Sb., o někteých opatřenĺ ch proti legalizaci výnosů

z trestné  č innosti a Í inancovánĺ  terorismu, ve znění  pozdějš ĺ ch předpisů  (dále jen ,,AML zákon") v přĺ padech'

kdy zvláš tní  právnĺ  předpisy, upravujÍ cí  poskytování  sluŽeb pojiš ť ovací ch zprostředkovatelů  a samostatných

likvidátorů  pojistných událostí , spotřebitelských ú věrů , investič nĺ ch sluŽeb, sluŽeb v oblasti doplňkové ho

penzijnÍ ho spoření , aj. tuto povinnost Správci ukládajÍ ;

oprávněný zájem Správce
zasĺ lání  obchodní ch sdělení  a marketingových nabí dek Správce týkají cí ch se Produktů ,

přÍ padné  vymáhánĺ  nároků  z přĺ sluš né  Smlouvy č i vedení  sporu ohledně pří sluš né  Smlouvy.

2' Rozsah zpracovávaných osobní ch ú dajů
Pro Úč elv uvedené  pod pí sm, a) vÝš e

c)

Klient _ právnická osoba:
osobní  Údaje, jeŽ byly Správci předány s vědomĺ m kontaktní ch osob klienta - právnické  osoby a/nebo

zaměstnanců  klienta - právnické  osoby (mé no, pří jmení , titul, kontaktní  ú daje, Údaje o zdravotnÍ m stavu

(zvláš tnĺ  kategorie osobní ch Údajů ) v pří padě, Že pro zprostředkování  pří sluš né ho Produktu to je nezbytné

(kupř. Životní ho pojiš tění ).

Klient - Í yzická osoba:
jmé no, pří jmení ,
kontaktnĺ  Údaje'

lt.
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datum narozeni,
ú daje o zdravotní m stavu (zvláš tní  kategorie osobnĺ ch ú dajů ) v pří padě, ž e pro zprostředkování  pří sluš né ho

Produktu to je nezbytné  (kupř. Životní ho pojiš tění )'

lco a olČ  v pří padě podnikajĺ cĺ ch fyzických osob'

(,,klient - právnická osoba" a ,,klient _ ýzická osoba" té Ž spolu jen ,,klient")

Pro ú č ely uvedené  pod pĺ sm. b) výš e

i. K!ient - právnická osoba:
Údaje ke zjiš těnĺ  a ověření  totoŽnosti osoby, která je č lenem statutárnĺ ho orgánu klienta'

ii. Klient - Í yzická osoba:
jmé no, přĺ jmenĺ '
rodné  č í slo, a nebylo-li přiděleno, datum narozenĺ ,

mí sto narozenĺ ,
pohlaví '
trvalý nebo jiný pobyt'

státnĺ  obč anství ,
obchodnĺ  Í irma, odliš ujĺ cĺ  dodatek nebo dalš ĺ  označ enĺ , mĺ sto podnikání  a identiÍ ikač ní  č í slo osoby v přĺ padě

podnikaj ĺ cí  fyzické  osoby.

Pro Úč elv uvedené  pod pĺ sm. c) výš e

i. Klient - právnická osoba:
osobní  ú daje, jeŽ byly Správci předány s vědomĺ m kontaktní ch osob klienta - právnické  osoby a/nebo

zaměstnanců  ŕ lienta - právnické  osoby (mé no, přĺ jmenĺ , titul, kontaktnĺ  ú daje, ú daje o zdravotnĺ m stavu

(zvláš tnĺ  kategorie osobní ch ú dajů ) v prĺ paoc, Že pro zprostředkování  pří sluš né ho Produktu to bylo nezbytné

(kupř. Životní  pojiš těnĺ ) a v rozsahu potřebné m'

ii. Klient - Í yzická osoba:
jmé no, pří jmení , titul

" kontaktnĺ  ú daje'
datum narozenĺ ,
Údaje o zdravotnĺ m stavu (zvláš tní  kategorie osobnĺ ch ú dajů ) v přĺ padě, Že pro zprostředkování  pří sluš né ho

Produktutobylonezbytné (kupř.Životnĺ pojiš těnĺ )avrozsahupotřebné m,
. lco a DlC v přĺ padě podnikají cí ch fyzických osob'

3. Doba zpracovávání  osobnĺ ch ú dajů :
Pro ú č elv uvedené  pod pí sm. a) výš e

Správce zpracovává osobnĺ  Údaje klienta po dobu trvání  Smlouvy'

Pro ú č elv uvedené  pod pĺ sm' b) vÝš e

Správce zpracovávä o.óunĺ  uoĘ rli"nta po dobu trvání  přĺ sluš né  smlouvy uzavřené  mezi klientem a poskýovatelem

Pioduktu, a dále po dobu 10 let od zániku záuazku z té to smlouvy, a to v souladu s AML zákonem'

Pro Úóelv uvedené  pod pĺ sm, c) vÝš e

Správce zpracovává osobnĺ  Údaje klienta v pří padě zasĺ lánĺ  marketingových nabĺ dek po dobu Í wání  záuazku z

přĺ sluš né  Smlouvy' a dále po oobu 2 (dvou) let po zániku závazku z té to Smlouvy' nepodá-li klient námitku proti

zpracování  osobní ch Údajů ; v takové m pří padě je Správce povinen přestat zpracovávat osobnĺ  ú daje pro tento ú č el'

Správce zpracováváosobnĺ  ú daje klienta za ú č elem vymáhánĺ  nároků  týkají cĺ ch se pří sluš né  Smlouvy č i vedení  sporu

ohledně přĺ sluš né  Smlouvy po áonu 10 (deseti) let po zániku závazku z přĺ sluš né  Smlouvy v souladu se zákonnou

dé lkou piomlč ecĺ ch lhů t stánovených v pří sluš ných právnĺ ch předpisech, zejmé na v obč anské m zákonĺ ku'

4. Způ sob a zásady zpľ acovánĺ  osobní ch ú dajů , pouč ení  o právech klienta

Správce je oprávněn ipracovávat osobnĺ  ú daje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvÍ m svých k tomu

oprávněných zaměstnańců  nebo prostřednictví m specializované  společ nosti. osobní  Údaje jsou uchovávány v

zabezpeč ených databází ch.

7lĄ
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Správce prohlaš uje, Že veš keré  zpracovánĺ  osobnĺ ch ú dajů  klienta, popří padě jejich nezbytné  předávání , bude

prováděno plně s ohledem na soukromí  klienta a v souladu s platnými právnĺ mi předpisy, zejmé na s platnými právní mi

předpisy upravují cĺ mi ochranu osobnĺ ch ú dajů  a s právní mi předpisy regulují cĺ mi zprostředkovatelskou č innost

Správce.

Klient mů Že v souvislosti se zpracovánĺ m osobní ch ú dajů  vů č i Správci uplatnit práva uvedená nĺ ž e, a to:

elektronicky na e-mailové  adrese uvedené  výš e v té to informaci;

telefonicky na č ĺ sle uvedené m výš e v té to informaci;

u pověřence pro ochranu osobnĺ ch ú dajů  uvedené ho výš e v té to informaci; nebo

pí semně na korespondenč ní  adresu Správce uvedenou výš e v té to informaci.

Právo na pří stup, opravu' omezení  avýmaz osobní ch ú dajů

Klient má právo zí skat od Správce informace' zda osobní  ridaje' které  se ho týkají , jsou č i nejsou zpracovávány.

Pokud Správce osobní  ú daje klientů  zpracovává' je povinen poskytnout klientovi bezplatně kopii zpracovávaných

osobnĺ ch ú dĄtl. 7a dalš ĺ  kopie na Žádost klienta mů Že Správce ú č tovat přiměřený poplatek odpovÍ dajĺ cí

administrativní m nákladů m na poří zení  těchto kopiĺ .

Klient má dále právo na opravu nepřesných osobnÍ ch ú dajů , které  se ho týkajĺ  a na doplněnĺ  neú plných osobnĺ ch

ridajů  s přihlé dnutí m k ú č elů m zpracovánÍ , a to i prostřednictví m poskytnutĺ  dodateč né ho prohláš enĺ .

Klient má rovněŽ právo na omezení  zpracování jeho osobní ch Údajů , v které mkoli z těchto pří padů :

klient popí rá přesnost osobní ch ú dajů ; v tomto pří padě bude zpracování  omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby

Správce mohl přesnost osobnÍ ch Údajů  ověřit;

zpracování  osobní ch ú dajů  je protiprávní ' klient odmí tá uýmaz osobnĺ ch Údajů  a Žádá mí sto toho o omezenĺ jejich

pouŽití ;

SprávcejiŽ osobnĺ  ú daje nepotřebuje pro stanovený ú č el zpracování ' ale klientje poŽaduje pro urč ení , výkon nebo

obhajobu právní ch nároků  ;

klient uplatnil právo vzné st námitku proti zpracovánĺ  osobní ch ú dajů ; v tomto přĺ padě bude zpracování  omezeno,

dokud nebude ověřeno' zda oprávněné  dů vody Správce převaŽujĺ  nad oprávněnými dů vody klienta.

Na ž ádost klienta Správce bez zbyteč né ho odkladu vymaŽejeho osobní  Údaje, pokud je dán někteý z ní Že uvedených

dů vodů :
osobní  (ldaje jiŽ nejsou potřebné  pro ú č ely, pro které  byly shromáŽděny nebo jinak zpracovány;

klient odvolá souhlas, na jehoŽ základě byly Údaje zpracovány, a neexistuje Žádný dalš í  právnĺ  dů vod pro

zpracování ;
klient vznese námitky proti zpracovánĺ  a neexistují  ž ádné  převaž ujĺ cí  oprávněné  dť lvody pro zpracování  nebo klient

Vznese námitky proti zpracovánĺ  osobnĺ ch ú dajů  pro rič ely přÍ mé ho marketingu;

osobní  udaje jsou zpracovávány protiprávně;

osobnĺ  ú daje musÍ  být vymazány ke splnění  právní  povinnosti stanovené  právem Evropské  unie nebo č lenské ho

státu, které  se na Správce vztahuje,
osobní  ú daje dí těte byly shromáŽděny v souvislosti s nabĺ dkou sluŽeb informač nĺ  společ nosti uč iněnou pří mo dí těti.

Právo na přenositeInost osobní ch ú dajů
Klient má právo zÍ skat osobnÍ  ridaje, které  se ho týkajĺ , které  poskytl Správci a které  jsou zpracovávány

automatizovaně, pokud je souč asně splněna některá z nĺ Že uvedených podmĺ nek:

osobní  Údaje jsou zpracovávány pro konkré tnĺ  ú č elĹy na základě souhlasu klienta;

jedná se o zvláš tnĺ  kategorii osobní ch ú dajů  zpracovávaných pro jeden nebo ví ce stanovených ú č elů  na základě

výslovné ho souhlasu udělené ho klientem; nebo

zpracovánĺ  osobní ch ú dajů  je nezbýné  pro splnění  smlouvy, její Ž smluvní  stranou je klient, nebo pro provedení

opatření  přijatých před uzavření m smlouvy na ž ádost klienta.

Správce poskýne klientovi osobnĺ  Údaje ve strukturované m, běŽně pouŽí vané m a strojově č itelné m formátu. Klient je

oprávněn předat zí skané  osobní  Údaje jiné mu správci osobní ch ú dajů ' Klient sive své  ž ádosti zvolí ,zda má Správce

osobnĺ  ú daje poskytnout klientovi nebo zda vyuŽije právo na to, aby jeho osobní  ú daje byly předány Správcem pří mo

jiné mu správci/zpracovateli, jeJi to technicky proveditelné .

'Ą!Ą
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Právo vznést námitku
V případě zpracování osobnĺch údajůna základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přĺmý marketing)

má klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobnĺch údajůz důvodů,které v námitce popíše.V případě

přijetí námitky Správce osobní ridaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené)a provede posouzenĺ, zda

má závaŽné oprávněné důvody pro jejich zpracovánĺ, kterépřevaŽu ji nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo

pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, Že takovédůvody má, informuje o

tom klienta, sdělí mu zároveň moŽnosti dalšíobrany a ve zpracování osobních Údajů pokračuje. Pokud Správce naopak

dojde k závěru, Že dostatečnédůvody pro zpracování osobnĺch údajůnemá, klienta o tom informuje, zpracování ukoněí

a provede uýmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostíkIientů při upIatnění jejich práv u Správce

Správce umoŽňuje klientům podáníŽádostívľůznýchformách, jeŽ se primárně budou odv'ljet od vztahu mezi Správcem

a klientem (písemným formulářem, elektronicky). JestliŽe klient podává Žádost v elektronické formě, budou informace

poskytnuty v běŽně pouŽívanéelektronické formě, ledaže by klient ve svéŽádosti uvedl, Že poŽaduje jiný způsob

poskýnutí informacĺ. o opatřeních přijatých na základě Žádosti klienta informuje Správce klienta do jednoho měsĺce

od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsícůod přijetĺ Žádosti, byla-li lhůtav přĺpadě odůvodněné potřeby

prodloužena.

Právo podat stížnost
Úřadu pro ochranu osobních Údajů:

elektronicky na e-mailové adrese
prostřednictvím datové schránky

telefonicky na čĺsl nebo

písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 17o 00 Praha 7'

případně u jinéhopříslušnéhodozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních Údajů'

5. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn za podmĺnek stanovených platnými právnĺmi předpisy předat osobní údaje klienta za Účelem

dalšíhozpracovánÍ osobám (přĺjemcům)' které zpracovávajĺ osobnĺ Údaje výhradně pro účelyvýkonu činnosti, ke které

byl takový příjemce Správcem pověřen a převáŽně na základě smlouvy o zpracování osobních Údajů, a/nebo za úěelem

piněním zákonných čismluvnĺch povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

uděleného Správci klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takövými příjemci jsou zejména:

a) právní zástupci (advokáti) Správce,
bi spolupracujícípojišťovacízprostředkovatelé Správce (v přĺpadě, že na konkrétním obchodním přĺpadu Správce

spolupracuje s jiným zprostředkovatelem);

c) spolupracu]ĺcĺpoóľĺzenípojišťovacízprostředkovatelé, resp. vázani zástupci (v případě, Že Správce vykonává

svojí zprostředkovatelskou ěinnost prostřednictvím těchto osob);

d) spoiečnosti v rámci RENoMlA GRoUP (předevšĺmpro vnitřnĺ administrativni úćelyza Účelem vnitřnĺ správy a

reportingu);

e) poskytoúaielépříslušnýchProduktů, (za účelemuzavření příslušnésmlouvy a/nebo splněnĺ smluvnĺch povinností

Správce vůčiklientovi);

f) poskytovatelé informačnícha komunikačníchsystémů,technické infrastruktury (kupříkladu lT sluŽeb);

g) marketingové agentury (při přípravě a koordinaci obchodních a reklamních aktivit Správce za účelemnabĺzení

produktů a sluŽeb Správce).

BližšíinÍormace o příjemcĺch je moŽné získat i u pověřence pro ochranu osobních údajů.Tato lníormace můŽebýt

aktualizována, v takovém přĺpadě Vás informujeme o jakýchkoli změnách.
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