
 

 

 

 

Podmínky zpracování osobních údajů 

Tímto jsem informován(a) a beru na vědomí, že společnost Equa bank a.s., IČ: 47116102 („Banka“) 

shromažďuje a zpracovává osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění, 

1. v rozsahu mnou poskytnutých informací, včetně případných osobních údajů třetích osob uvedených na 

podkladech pro schválení bankovního produktu či služby; 

2. za účelem jednání o smluvním vztahu a následného zpracování a plnění smlouvy, identifikace osoby 

žadatele a vyhodnocení úvěruschopnosti žadatele (v případě úvěrového produktu).  

 

Takovéto zpracování osobních údajů je prováděno v rámci plnění zákonných povinností Banky coby správce 

osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost plnění smluvního vztahu.  
 

Osobní údaje jsou Bankou uchovávány po dobu stanovenou zákonem, která činí 10 let od ukončení 

smluvního vztahu. Pokud nedojde k uzavření smluvního vztahu, uchovává Banka osobní údaje po dobu 

uvedenou v souhlasu, případně po dobu uvedenou v Informačním memorandu bankovního a nebankovního 

registru klientských informací a v Poučení o registrech SOLUS. 

Jsem informován(a) a beru na vědomí, že mi Banka na emailovou adresu nebo na mobilní telefon, které 

sdělím Bance na této žádosti, bude zasílat informace týkající se smluvního vztahu s Bankou, tedy např. 

informace o schválení, aktivaci či blokaci účtu/platební karty, o transakcích provedených platební kartou, 

o aktuálním zůstatku, a to formou nešifrovaných zpráv, tedy emailu nebo SMS zpráv (včetně osobních 

údajů). Tímto beru na vědomí, že v případě nešifrovaného přenosu neodpovídá Banka za ochranu jejich 

obsahu v případě neoprávněného přístupu třetí osoby v průběhu jejich přenosu či při doručení.  

Osobní údaje zpracovává přímo Banka nebo jiný specializovaný externí subjekt, a to jak v České republice, 

tak i v zahraničí (např. osoba, kterou Banka pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností, 

včetně realizace práv ze smluvních vztahů s klienty, osoba, s níž Banka jedná o postoupení pohledávek za 

klientem nebo o převzetí závazků Banky vůči klientovi anebo osoba, s níž Banka jedná v souvislosti 

s poskytováním bankovních produktů klientům), který rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky 

o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování probíhá v technicky i fyzicky 

zabezpečených elektronických informačních systémech. 

Seznam osob, s nimiž Banka jedná v souvislosti s poskytováním bankovních produktů klientům, vždy 

s uvedením patřičného účelu pro předání a zpracování osobních údajů, jakož i změnu takového seznamu 

Banka uveřejňuje na svých pobočkách a internetových stránkách www.equabank.cz. Odpovědnost Banky 

vůči klientům v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami uvedenými v tomto dokumentu 

není tímto dotčena. Osobní údaje fyzické osoby mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním 

orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) 

nebo je Banka může přímo poskytnout jiným bankám v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo 

prostřednictvím třetích osob zřízených za účelem vedení klientských registrů. 



 

 

Stránka 2 z 2 

 

Jsem informován(a) a beru na vědomí, že je Banka oprávněna mne kontaktovat telefonicky, a to v době od 

8.00 do 22.00 hod. Banka je oprávněna zaznamenat jakoukoliv komunikaci mezi Bankou a mnou 

prostřednictvím jakýchkoli dostupných technických prostředků.  Dále beru na vědomí, že Banka bude po 

přiměřenou dobu, nejméně však po dobu trvání jakékoli Smlouvy mezi mnou a Bankou, archivovat veškeré 

záznamy komunikace, které Banka provede. Jsem informován(a) a beru na vědomí, že Banka je oprávněna 

provádět záznamy komunikace se mnou i bez dalšího předchozího upozornění. Banka se přitom zavazuje 

chránit zaznamenaná data před jejich zneužitím. 

Uděluji dobrovolně souhlas k tomu, aby mi Banka nabízela bankovní produkty a jiné obchody nebo služby, 

včetně produktů a služeb třetích osob, zprostředkovaných Bankou. Sdělením e-mailové adresy, resp. 

sdělením spojení na mobilní telefon uděluji souhlas s tím, aby mě Banka informovala o nabízených 

bankovních produktech a jiných obchodech nebo službách, či o jejich změnách, prostřednictvím využívání 

komunikace elektronickými prostředky/prostředky na dálku. Zprávy zasílané elektronickými prostředky 

mohou být označeny zkratkou „OS“ nebo „OSEQUA“, nahrazující termín „Obchodní sdělení Equa bank“. 

Tento souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a 3 let po jeho ukončení. Tento souhlas jsem 

oprávněn(a) kdykoli odvolat písemně, a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní 

vztahy mezi mnou a Bankou. 

Jsem tímto informován(a) o svém právu na přístup (za poplatek uvedený na internetových stránkách Banky) 

ke svým osobním údajům shromažďovaným Bankou, jakož i dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o právu požadovat vysvětlení a opravu nepřesností. 

Pojmy počínající velkým písmenem, které nejsou definovány v tomto dokumentu, budou vykládány 

v souladu s definicemi obsaženými ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a.s. 


