Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Platební instituce Roger a.s. se souhlasem investora ve smyslu:
•
•

•
•

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a
zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu („AML zákon“).

zpracovávají informace a údaje týkající se jeho osoby, jakož i osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho
finanční situaci, a to:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení,
adresu,
místo narození,
rodné číslo,
číslo průkazu totožnosti („osobní údaje“),

dále zpracovávají:
•
•
•

kopii průkazu totožnosti,
jednoho dalšího podpůrného dokladu (řidičský průkaz, cestovní pas) a
dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo zahraniční
úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru

za účelem identifikace investora dle §11 AML zákona, a současně zpracovávají:
•
•

e-mailové adresy a
telefonní čísla,

a to pro plnění účelu Všeobecných obchodních podmínek, resp. smluv o postoupení pohledávek, zejména pro
evidenční a kontrolní účely v rámci podnikatelské činnosti administrátora jako správce údajů, a to na dobu
neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv administrátora.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy, může subjekt údajů
kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu
info@rogeras.com. Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě, vyjma klientů a auditního orgánu České
národní banky nebo Finančně analytického úřadu případě vyžádání z jejich strany. Subjekt údajů má právo na
přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění
závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Platební instituce Roger a.s. jsou jako zpracovatel
osobních údajů registrovány v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.
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