INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu Vám předkládáme základní informace o zpracování osobních
údajů, které společnost Český Triangl při své činnosti jakožto správce osobních údajů
provádí.
Veškeré další informace o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji, naleznete
na našich internetových stránkách www.triangl.cz.
Na koho se mohu obrátit v záležitostech souvisejících s mými osobními údaji
zpracovávanými Českým Trianglem?
Na prvním místě se můžete obrátit přímo na Český Triangl, který je správcem osobních
údajů, a to na těchto kontaktech.
Doručovací adresa: Český Triangl, a.s., Heršpická 800/6, Štýřice, 639 00 Brno
E-mail:
info@triangl.cz
Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách www.triangl.cz.
Český Triangl dále jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého též můžete
kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@triangl.cz.
Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
Český Triangl zpracovává Vaše osobní údaje za tím účelem, aby Vám mohl poskytnout
své služby, tedy aby Vám mohl poskytnout bezúročný úvěr na nákup zboží.
V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje též za účelem, abychom Vám
zprostředkovali pojistné produkty nabízené společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna,
a.s. (IČ: 25080954).
Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž na základě naší povinnosti dle zákona
č.253/2008 Sb. pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný.
Jaké má Český Triangl oprávnění ke zpracování Vašich osobních údajů?
Zpracování Vašich osobních údajů ze strany Českého Trianglu je nezbytné pro uzavření
a plnění smlouvy o úvěru a dále pro plnění povinností, které Českému Trianglu ukládá
zákon.
V některých případech Český Triangl může zpracovávat osobní údaje na základě svého
oprávněného zájmu, zejména v případě, kdy Český Triangl uplatňuje svá práva a nároky
např. vůči dlužníkům.
Ani v jednom z uvedených případů ke zpracování Vašich osobních údajů není
vyžadován Váš souhlas.
Předává Český Triangl Vaše osobní údaje jiným osobám?
Český Triangl pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je nutné předání osobní údajů jinému
příjemci a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu
předávaných osobních údajů.

Český Triangl předává osobní údaje:
poskytovateli pojistných produktů, společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna,
a.s. (IČ: 25080954);
některým společnostem v rámci skupiny HP Invest a.s., zejména společnostem HP
TRONIC Zlín, spol. s r.o. (IČ: 49973053) a HP Invest a.s. (IČ: 60732792), a to
zejména za účelem zajištění některých služeb pro Český Triangl (např. zajištění
serverů, účetních a archivačních služeb);
poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení
převodu finančních prostředků;
poskytovatelům poštovních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit poštou;
registrům zajišťujícím odpovědné úvěrování a prevenci předlužování fyzických
osob (www.solus.cz) viz. Poučení o registrech Sdružení SOLUS;
advokátům a exekutorům vymáhajícím pohledávky ze smluv o úvěru;
V případě žádostí o úvěr vyřizovaných v kamenných prodejnách jsou osobní údaje
zpracovávané pracovníkem prodávajícího HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Prodávající je
smluvním partnerem Českého Trianglu. Tento pracovník prodávajícího pouze vkládá
osobní údaje od žadatele o bezúročný úvěr na nákup zboží do systému Českého Trianglu
a osobní údaje žádným jiným způsobem nezpracovává ani neuchovává.
Předává Český Triangl Vaše osobní údaje do jiné země, zejména do země mimo
Evropskou Unii?
Český Triangl nepředává ani nebude předávat Vaše osobní údaje do jakékoli jiné země.
Jak dlouho bude Český Triangl zpracovávat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Po zániku zákonného
důvodu či po naplnění účelu, ke kterému byly údaje zpracovávány, provádíme archivaci
dat a po uplynutí příslušné doby definitivní likvidaci osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme primárně po dobu trvání smluvního vztahu, případně po
dobu jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat (např.
náš oprávněný zájem v případě vymáhání našich nároků či zákonem uložená povinnost
archivace viz. níže).
Jak zjistíte podrobnosti o zpracování osobních údajů ze strany Českého Trianglu a
jaká máte další práva?
Máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu, výmaz osobních údajů, na omezení
zpracování osobních údajů a na přenos osobních údajů.
Máte právo vznést námitku:
proti zpracování osobních údajů, které Český Triangl provádí na základě
oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále
zpracovávány, ledaže Český Triangl prokáže, že jeho oprávněný zájem převyšuje
Váš.
proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že Vaše osobní údaje
zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní
údaje nebudou dále zpracovávány.

Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
Nemáte však právo odvolat souhlas, resp. této Vaší žádosti o odvolání souhlasu a
výmazu Vašich osobních údajů nemůže být vyhověno v případě, že ke zpracování
Vašich osobních údajů dochází nikoliv na základě Vašeho souhlasu, ale na základě
plnění zákonných povinností, příp. na základě oprávněného zájmu Českého Trianglu,
který převažuje nad Vaším zájmem. Takovým příkladem bude zejm. situace, kdy Český
Triangl je dle §78 z. č. 257/2016 Sb. v pozd. zn. (zákona o spotřebitelském úvěru)
povinen uchovávat smluvní dokumentaci a související doklady vč. Vašich osobních
údajů po dobu minimálně 5 let od splacení Vašeho závazku nebo 1 rok od zamítnutí Vaší
žádosti o úvěr.
Se svou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Provádí Český Triangl automatizovaná rozhodnutí či profilování?
Český Triangl provádí některá automatizovaná rozhodnutí, neprovádí však profilování.

