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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost LARSEN BROKER s. r. o., se sídlem Slovenská 2686, 76001 Zlín

IČO: 25514181,zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd.C , vložka 28937 
tmto informuje o tom, že:

osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů využíváme v pozici zpracovatele.  
Můžeme je využívat pouze za účelem výkonu zprostředkovatelské činnost, nesmíme je jinak 
využít ve svůj prospěch nebo prospěch 3.osoby.

Kategorie osobních údajů : 
- Identfkační a kontaktní údaje 
- údaje z naší vzájemné komunikace
- ekonomické a fnanční 
- společenské , rodinné a pracovní
- citlivé

Údaje týkající se zprostředkované služby : č. PS, výše pojistného, způsob placení, údaje o 
určených osobách vč. údajů o jiných osobách se vztahem k předmětu služby např. osoby 
blízké.

Účel zpracování osobních údajů je nabídka možnost sjednat, změnit, ukončit produkt či 
službu, včetně jejich srovnávání a poskytnut rady. Zjišťování potřeb a požadavků klienta, 
vyhodnocování rizik, příprava nezávazné nabídky ,uzavírání a případná změna či doplnění 
pojistných smluv, včetně pomoci při vyřizování nároků a práv při škodné událost, správa 
klientského portolia.

Cílem zpracování osobních údajů je zprostředkování uzavření pojistných smluv mezi 
pojišťovnou či leasingovou společnost (správcem) a klientem, předkládání návrhů na 
uzavření smluv klientům, výkon přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv, 
uzavírání pojistných smluv s klientem, výkon správy pojistného kmene a související činnost.

Zpracováváme osobní údaje výlučně za účelem plnění smluvního vztahu a povinnost 
příslušné právní regulace, plnění daňové agendy a jiných souvisejících právních předpisů. 
Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy či 



dohody se Subjektem údajů a současně také plnění našich zákonných povinnost  dle příslušné
právní regulace, vedením účetnictví a archivaci dokumentů. Pro marketngové účely lze využít
osobní údaje pouze se souhlasem Subjektu údajů.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány a uchovávány  po dobu trvání smluvního 
vztahu a běhu obecné promlčecí lhůty od jeho ukončení ( během které je možné uplatnit 
jakýkoliv nárok vyplývající z tohoto smluvního vztahu, také pro případ pokračujícího či 
opakovaného fnančního plnění z uzavřené smlouvy). Dále po dobu udělení souhlasu Subjektu
údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnost 
(fnanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů 
(soudní spor). 
 Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely smluvních povinnost a souvisejících 
předpisů poskytnuty fnanční správě, bankám, dále našim statutárním orgánům a 
oprávněným zaměstnancům  a také osobám, které nám poskytují IT, právní a účetní služby 
v zájmu zajištění řádného plnění povinnost stanovených obecně závaznými právními předpisy
a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům 
činným v trestním řízení, soudům, ČNB a jiným orgánům veřejné moci, exekutorům či 
insolvenčním správcům.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatzovanému 
rozhodování ani k proflování.
Osobní údaje tedy zpracováváme a uchováváme po dobu nutnou pro splnění našich 
povinnost. Po skončení zpracování či uchování osobních údajů a po skončení obecných 
promlčecích lhůt tyto údaje zlikvidujeme nebo odstraníme včetně všech kopií a nosičů ( to 
neplat, pokud je musíme dále zpracovávat z důvodu oprávněných zájmů a pro vlastní vedení 
klientské složky při plnění povinnost.)

Dodržujeme ve vztahu ke zpracování osobních údajů mlčenlivost, tzn. nepředáváme ani 
nezpřístupňujeme je žádným dalším osobám bez souhlasu Subjektu údajů. Nepředáváme 
osobní údaje do třet země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetm 
osobám. Vykonáváme s osobními údaji operace, které jsou nezbytné. 

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných či 
neúplných údajů nebo na jejich výmaz. Má právo na omezení zpracování či může kdykoliv 
vznést námitku prot zpracování svých osobních údajů, jakož i právo podat stžnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů : ww  w.uoou.cz, posta@uoou.cz.
Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tm 
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

http://www.uoou.cz/
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