VII. Změna měsíčního příspěvku účastníka placeného

ZMĚNA SMLOUVY

o penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření
uzavřená podle platných znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, resp. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, mezi
Česká spořitelna – penzijní společností, a.s. (dále jen „ČS penzijní společnost“), se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČO: 61672033, obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl B, vložka 2927 a níže uvedeným účastníkem

1. list = Stejnopis pro penzijní společnost
2. list = Stejnopis pro účastníka
3. list = Stejnopis pro poradce

Změna se týká smlouvy o:

Kč/měsíc

Způsob placení příspěvku:
(není-li vyplněn, účastník sjednává „jiný způsob placení“)

jiným způsobem (např. bankovním převodem, srážkou ze mzdy apod.) nebo
poštovní poukázkou s čtvrtletní frekvencí

ZAMĚSTNAVATELEM

zrušení
sjednání/změna

Kód poradce

Číslo poradce

Sjednáním účastník oznamuje, že mu zaměstnavatel může poukazovat
příspěvek na smlouvu o PPSP / DPS.

Kč/měsíc

IČO zaměstnavatele

Název zaměstnavatele

penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „PPSP“)

(zaškrtnout lze jen jedno pole)

ÚČASTNÍKEM

doplňkovém penzijním spoření (dále jen „DPS“)

Číslo smlouvy

VIII. Změna strategie spoření (jen u smlouvy o DPS; nutné vyplnit i tiskopis „Profil klienta“)

I. Základní identifikace účastníka
(Základní identifikace účastníka musí být vždy vyplněna; v případě změny osobních údajů účastníka navíc zaškrtněte příslušné pole.)

Rodné číslo/Číslo pojištěnce

Změna identifikačních údajů (zaškrtnutím účastník oznamuje změnu osobních údajů)
Příjmení

Jméno

Titul před

Titul za

Konzervativní účastnický fond

podíl

%

Etický účastnický fond

podíl

%

Vyvážený účastnický fond

podíl

%

Dynamický účastnický fond

podíl

%

Výsledek investičního dotazníku
(Zapište celkový profil klienta podle jeho znalostního
a rizikového profilu zaznamenaného v příloze Profil klienta.)

Účastník žádá o tento typ změny strategie spoření (zaškrtnout lze jen jedno pole):
Místo narození

Stát
narození

Státní
občanství

Další státní
občanství

Změna strategie spoření – kompletní přeinvestování
– účastník požaduje odprodat veškeré stávající penzijní jednotky evidované na svém majetkovém podúčtu k datu nabytí účinnosti změny
– účastník požaduje realizovat jednorázový nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření k datu nabytí účinnosti změny
– účastník požaduje realizovat pravidelný nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření od data nabytí účinnosti změny

Daňové
rezidentství

Změna strategie spoření – pouze budoucí investice
– účastník požaduje ponechat veškeré stávající penzijní jednotky evidované na svém majetkovém podúčtu ve stávající investiční struktuře
– účastník požaduje realizovat pravidelný nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření od data nabytí účinnosti změny

II. Změna adresy trvalého bydliště
Ulice

Číslo popisné

Obec

Číslo orientační

Stát/země

PSČ

IX. Přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4 (jen u smlouvy o PPSP)
Účastník prohlašuje, že se seznámil se Statutem a Penzijním plánem č. 4, a přistupuje na veškeré smluvní podmínky určené tímto penzijním plánem.
Marketingové akce: Doplňkové životní pojištění vyhlášené ke dni 1. 1. 1996 a Věrnostní program vyhlášený ke dni 1. 1. 2001 se nevztahují na smlouvy
o PPSP, které se řídí Penzijním plánem č. 4, a to i v případě přestupu z Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3 na Penzijní plán č. 4.

III. Změna kontaktní adresy
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Číslo orientační

Stát/země

X. DALŠÍ USTANOVENÍ

Upřesnění adresy (bytem u, ...)

Účastník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů uvedených v tomto formuláři. Dále potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů
v ČS penzijní společnosti, a že si je vědom toho, že zvolením jiné strategie spoření než odpovídající výsledku investičního dotazníku (Profilu klienta) se vystavuje riziku
nevhodného rozložení investice.
Provedení druhé a každé další změny strategie spoření v kalendářním roce je ČS penzijní společnost oprávněna zpoplatnit poplatkem uvedeným v Sazebníku poplatků, který
je k dispozici na www.csps.cz. Účinnost změny strategie spoření:
– první změna strategie spoření v kalendářním roce je účinná první den po vyhlášení kurzu platného pro den doručení žádosti o změnu strategie do ČS penzijní společnosti,
– účinnost každé další změny strategie v kalendářním roce je první den po vyhlášení kurzu platného pro den, ve kterém jsou splněny obě podmínky – do ČS penzijní
společnosti byla doručena žádost o změnu strategie a současně byl uhrazen příslušný poplatek.

IV. Změna kontaktního spojení
Telefon

E-mail

V. Změna doplňkových služeb
Elektronické vystavování dokumentů

sjednání (pro fungování je třeba mít sjednáno internetové bankovnictví České spořitelny)

zrušení

Elektronická komunikace

pro sjednání vyplňte e-mail

zrušení

SMS komunikace

pro sjednání vyplňte mobilní tel.

zrušení

Služba Příspěvek na míru

sjednání (účastník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby Příspěvek na míru uvedenými na zadní
straně a souhlasí s nimi)

zrušení

Účinnost ostatních změn:
– změna identifikačních údajů účastníka, změny adres, změna kontaktního spojení a změna doplňkových služeb jsou účinné dnem doručení tohoto formuláře
do ČS penzijní společnosti,
– změna sjednaných druhů penzí, změna měsíčního příspěvku účastníka a přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4 jsou účinné od prvního dne měsíce následujícího
po doručení tohoto formuláře do ČS penzijní společnosti.
V případě sjednání doplňkové služby (služeb) platí, že se sjednávají na dobu neurčitou.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte informační linku 956 777 444 nebo se písemně obraťte na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.,
Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, popř. na e-mail: info@csps.cz
1-PSCDPZ001_04/2018

VI. Změna sjednaných druhů penzí
STAROBNÍ PENZE

×

sjednání

INVALIDNÍ PENZE

sjednání

VÝSLUHOVÁ PENZE

sjednání

(jen u smlouvy o PPSP)

ANO

V (ve)

dne

zrušení
Výše příspěvku na výsluhovou
penzi (max. 50 %)

%

.

Podpis účastníka

.

zrušení

Pokud sjednáte výsluhovou penzi bez uvedení podílu, ve kterém se příspěvek má rozdělit mezi starobní a výsluhovou penzi,
pak je tento podíl stanoven na 50 %.

Jméno a příjmení poradce,
který ověřil totožnost účastníka

Telefon poradce

E-mail poradce

Podpis poradce

VII. Změna měsíčního příspěvku účastníka placeného

ZMĚNA SMLOUVY

o penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření
uzavřená podle platných znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, resp. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, mezi
Česká spořitelna – penzijní společností, a.s. (dále jen „ČS penzijní společnost“), se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČO: 61672033, obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl B, vložka 2927 a níže uvedeným účastníkem

1. list = Stejnopis pro penzijní společnost
2. list = Stejnopis pro účastníka
3. list = Stejnopis pro poradce

Změna se týká smlouvy o:

Kč/měsíc

Způsob placení příspěvku:
(není-li vyplněn, účastník sjednává „jiný způsob placení“)

jiným způsobem (např. bankovním převodem, srážkou ze mzdy apod.) nebo
poštovní poukázkou s čtvrtletní frekvencí

ZAMĚSTNAVATELEM

zrušení
sjednání/změna

Kód poradce

Číslo poradce

Sjednáním účastník oznamuje, že mu zaměstnavatel může poukazovat
příspěvek na smlouvu o PPSP / DPS.

Kč/měsíc

IČO zaměstnavatele

Název zaměstnavatele

penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „PPSP“)

(zaškrtnout lze jen jedno pole)

ÚČASTNÍKEM

doplňkovém penzijním spoření (dále jen „DPS“)

Číslo smlouvy

VIII. Změna strategie spoření (jen u smlouvy o DPS; nutné vyplnit i tiskopis „Profil klienta“)

I. Základní identifikace účastníka
(Základní identifikace účastníka musí být vždy vyplněna; v případě změny osobních údajů účastníka navíc zaškrtněte příslušné pole.)

Rodné číslo/Číslo pojištěnce

Změna identifikačních údajů (zaškrtnutím účastník oznamuje změnu osobních údajů)
Příjmení

Jméno

Titul před

Titul za

Konzervativní účastnický fond

podíl

%

Etický účastnický fond

podíl

%

Vyvážený účastnický fond

podíl

%

Dynamický účastnický fond

podíl

%

Výsledek investičního dotazníku
(Zapište celkový profil klienta podle jeho znalostního
a rizikového profilu zaznamenaného v příloze Profil klienta.)

Účastník žádá o tento typ změny strategie spoření (zaškrtnout lze jen jedno pole):
Místo narození

Stát
narození

Státní
občanství

Další státní
občanství

Změna strategie spoření – kompletní přeinvestování
– účastník požaduje odprodat veškeré stávající penzijní jednotky evidované na svém majetkovém podúčtu k datu nabytí účinnosti změny
– účastník požaduje realizovat jednorázový nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření k datu nabytí účinnosti změny
– účastník požaduje realizovat pravidelný nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření od data nabytí účinnosti změny

Daňové
rezidentství

Změna strategie spoření – pouze budoucí investice
– účastník požaduje ponechat veškeré stávající penzijní jednotky evidované na svém majetkovém podúčtu ve stávající investiční struktuře
– účastník požaduje realizovat pravidelný nákup penzijních jednotek dle nově sjednané strategie spoření od data nabytí účinnosti změny

II. Změna adresy trvalého bydliště
Ulice

Číslo popisné

Obec

Číslo orientační

Stát/země

PSČ

IX. Přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4 (jen u smlouvy o PPSP)
Účastník prohlašuje, že se seznámil se Statutem a Penzijním plánem č. 4, a přistupuje na veškeré smluvní podmínky určené tímto penzijním plánem.
Marketingové akce: Doplňkové životní pojištění vyhlášené ke dni 1. 1. 1996 a Věrnostní program vyhlášený ke dni 1. 1. 2001 se nevztahují na smlouvy
o PPSP, které se řídí Penzijním plánem č. 4, a to i v případě přestupu z Penzijního plánu č. 1, 2 nebo 3 na Penzijní plán č. 4.

III. Změna kontaktní adresy
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Číslo orientační

Stát/země

X. DALŠÍ USTANOVENÍ

Upřesnění adresy (bytem u, ...)

Účastník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů uvedených v tomto formuláři. Dále potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů
v ČS penzijní společnosti, a že si je vědom toho, že zvolením jiné strategie spoření než odpovídající výsledku investičního dotazníku (Profilu klienta) se vystavuje riziku
nevhodného rozložení investice.
Provedení druhé a každé další změny strategie spoření v kalendářním roce je ČS penzijní společnost oprávněna zpoplatnit poplatkem uvedeným v Sazebníku poplatků, který
je k dispozici na www.csps.cz. Účinnost změny strategie spoření:
– první změna strategie spoření v kalendářním roce je účinná první den po vyhlášení kurzu platného pro den doručení žádosti o změnu strategie do ČS penzijní společnosti,
– účinnost každé další změny strategie v kalendářním roce je první den po vyhlášení kurzu platného pro den, ve kterém jsou splněny obě podmínky – do ČS penzijní
společnosti byla doručena žádost o změnu strategie a současně byl uhrazen příslušný poplatek.

IV. Změna kontaktního spojení
Telefon

E-mail

V. Změna doplňkových služeb
Elektronické vystavování dokumentů

sjednání (pro fungování je třeba mít sjednáno internetové bankovnictví České spořitelny)

zrušení

Elektronická komunikace

pro sjednání vyplňte e-mail

zrušení

SMS komunikace

pro sjednání vyplňte mobilní tel.

zrušení

Služba Příspěvek na míru

sjednání (účastník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby Příspěvek na míru uvedenými na zadní
straně a souhlasí s nimi)

zrušení

Účinnost ostatních změn:
– změna identifikačních údajů účastníka, změny adres, změna kontaktního spojení a změna doplňkových služeb jsou účinné dnem doručení tohoto formuláře
do ČS penzijní společnosti,
– změna sjednaných druhů penzí, změna měsíčního příspěvku účastníka a přistoupení účastníka k Penzijnímu plánu č. 4 jsou účinné od prvního dne měsíce následujícího
po doručení tohoto formuláře do ČS penzijní společnosti.
V případě sjednání doplňkové služby (služeb) platí, že se sjednávají na dobu neurčitou.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností kontaktujte informační linku 956 777 444 nebo se písemně obraťte na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.,
Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, popř. na e-mail: info@csps.cz
1-PSCDPZ001_01/2019

VI. Změna sjednaných druhů penzí
STAROBNÍ PENZE

×

sjednání

INVALIDNÍ PENZE

sjednání

VÝSLUHOVÁ PENZE

sjednání

(jen u smlouvy o PPSP)

ANO

V (ve)
zrušení
Výše příspěvku na výsluhovou
penzi (max. 50 %)

%

dne

.

.

zrušení

Pokud sjednáte výsluhovou penzi bez uvedení podílu, ve kterém se příspěvek má rozdělit mezi starobní a výsluhovou penzi,
pak je tento podíl stanoven na 50 %.

Podpis účastníka

Podpis poradce
Jméno a příjmení poradce,
který ověřil totožnost účastníka

Telefon poradce

A. Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím
Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Zásady
zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen
„subjektu údajů“).

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme
po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která
prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
V praxi to znamená, že vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a ČS penzijní společností a dále následujících 10 let po ukončení
vašeho smluvního vztahu s ČS penzijní společností z titulu nezbytnosti splnění právní povinnosti definované zákonem.

Co se o osobních údajích dozvíte?
• Jaké osobní údaje shromažďujeme,
• jak s nimi nakládáme,
• z jakých zdrojů je získáváme,
• k jakým účelům je využíváme,
• komu je smíme poskytnout,
• kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
• a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Kdo může vaše osobní údaje zpracovávat mimo ČS penzijní společnosti?
Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci ČS penzijní společnosti a Finanční skupiny České spořitelny. Pokud je zpracování osobních
údajů založené na oprávněných zájmech a účelech ČS penzijní společnosti, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky
ČS penzijní společnosti a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi
předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro ČS penzijní společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování
osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní
údaje pro správce.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci ČS penzijní společnosti
Kdo spravuje vaše osobní údaje, respektive kdo je jejich správcem?
Správcem vašich osobních údajů je Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21, Praha 4, IČO: 61672033.

ČS penzijní společnost v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:
• Společnostem, které působí v rámci Finanční skupiny České spořitelny: Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s.
(IČO: 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), Realitní společnost
České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609),
s Autoleasing, a.s. (IČO: 27089444), VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (IČO: 01818121), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste Asset Management GmbH,
Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m).
• Investičním zprostředkovatelům oprávněným zprostředkovávat produkty ČS penzijní společnosti.
• Poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií.
• Poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, tiskové služby, archivace, správa pohledávek, právní poradenství, poštovní služby
apod.).
• Regulátorovi za účelem dozoru nad dohledem ČS penzijní společnosti podle zvláštního zákona.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Pověřencem je osoba jmenovaná správcem osobních údajů zejména na základě svých profesních kvalit, odborných znalostí a praxe v oblasti ochrany osobních údajů,
která plní zákonem stanovené úkoly. Pověřenec působí jako kontaktní místo pro klienty ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobním údajů. ČS penzijní
společnost pověřila výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Českou spořitelnu, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČO: 45244782.
Kontaktní osobou je Jiří Januška, e-mail: poverenec@csas.cz, tel: +420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00). V ostatních hodinách můžete využít bezplatnou
informační linku ČS penzijní společnosti: +420 956 777 444.
Kategorie osobních údajů, které zpracovává ČS penzijní společnost
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právních důvodů, které nám přísluší dle platné legislativy. Takovými důvody jsou například: pokud je zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti, která se na ČS penzijní společnost jako správce vztahuje, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a,
nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva
a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
Jedná se především o tyto kategorie osobních údajů:
• Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a platnost průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu
nebo jiného obdobného dokumentu), podpis. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
• Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci
kontaktovat.
• Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy nebo pro její správu – údaje nezbytné k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, které mohou zahrnovat:
– Sociodemografické údaje – například věk, pohlaví, vzdělání, skutečnost, zda případně jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
– Údaje o případně probíhajících exekučních nebo insolvenčních řízeních.
• Údaje vznikající plněním závazků z konkrétní smlouvy – například parametry sjednaného produktu, doba trvání smlouvy, výše příspěvku, údaje o provedených platbách,
údaje o určených osobách.
• Údaje vzniklé naší činností – například námi udělené číslo smlouvy.
Z jakých zdrojů informace o osobních údajích pocházejí?
Osobní údaje, které o vás zpracováváme, pocházejí především z vámi uzavřených smluv s ČS penzijní společností. Dále zpracováváme údaje, které nám sdělíte v průběhu
trvání smluvního vztahu (např. při změně smlouvy) nebo které získáme při uplatnění vašich nároků ze smlouvy a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně
dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).
Účely zpracování vašich osobních údajů v ČS penzijní společnosti
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytně nutném rozsahu a současně je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:
• Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s ČS penzijní společností uzavřel/a, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČS penzijní společnost vztahuje.
• Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ČS penzijní společnost případně pověřena.
• Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČS penzijní společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
vaše vyžadující ochranu osobních údajů (např. v případě, že subjektem údajů je dítě).
Veškeré osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomoci vhodných technických nebo organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a pouze po nezbytnou dobu vymezenou účely jejich
zpracování.
Oprávněné zájmy ČS penzijní společnosti pro zpracování vašich osobních údajů
V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak ČS penzijní společnosti, tak celé Finanční skupiny
České spořitelny a případně dalších třetích stran. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování,
je však velmi omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. V praxi to znamená, že máte-li u ČS penzijní společnosti sjednán již nějaký produkt, můžeme
vás oslovit s obchodní nabídkou úpravy parametrů stávajícího produktu nebo nabídkou dalšího (pro vaše potřeby vhodného) produktu. Proti této formě přímého marketingu
(obchodní nabídce) můžete podat námitku.
Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu jsou dále např.:
• Simulace produktu a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvhodnějšího produktu a jeho nastavení.
• Zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vaší smlouvy.
• Reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností.
• Analýzy vašich osobních údajů a údajů o produktech a službách za účelem např.:
– Prevence a odhalování podvodného jednání.
– Předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga.
– Plnění zákonných povinností ČS penzijní společnosti vůči regulačním a státním orgánům.
– Testování změn software.
– Zpracování analýz nad agregovanými daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali
informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění vašich práv, která souvisejí s osobními údaji.
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás ČS penzijní společnost zpracovává.
• Právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci
či doplnění.
• Právo na výmaz osobních údajů – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, byly zpracovány
protiprávně, vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je
jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou
potřebné k účelu, pro který byly vámi ČS penzijní společnosti poskytnuty, nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem
převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
• Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo získat vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, a které byly poskytnuty ČS penzijní
společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili s tím, že tímto
právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu
oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě
vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00,
Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s ČS penzijní společností využíváte.
Stejně tak můžete svá práva uplatnit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez
zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů,
které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).
Tyto Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti jsou platné od 25. května 2018 a jsou pravidelně aktualizovány. Jejich aktuální znění je dostupné rovněž
na internetových stránkách ČS penzijní společnosti www.csps.cz/osobniudaje.

B. Informace ke službě Elektronické vystavování dokumentů
Elektronické vystavování dokumentů umožňuje zasílání zejména daňových potvrzení a výpisů z osobního účtu do účastníkova internetového bankovnictví poskytovaného
Českou spořitelnou. Dokumenty přijdou elektronicky ve formě PDF dokumentu. O nově přijatém dokumentu je účastník informován avízem v internetovém bankovnictví,
může si nastavit i upozornění formou SMS nebo e-mailu. Sjednání, vedení i zrušení služby Elektronické vystavování dokumentů je bezplatné.

C. Informace ke službě Příspěvek na míru
Služba Příspěvek na míru automaticky upravuje výši sjednaného příspěvku účastníka v závislosti na výši příspěvku uhrazeného účastníkem v daném kalendářním měsíci tak,
aby účastník získal za daný kalendářní měsíc maximální možnou výši státního příspěvku a následně mohl využít i maximálního odpočtu příspěvků účastníka na doplňkové
penzijní spoření (penzijní připojištění) od základu daně (zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění). Případné zbylé prostředky jsou evidovány jako předplatné.
Princip fungování služby: účastník službu využije v případě, že vloží (možno i opakovaně) na své doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění) částku vyšší, než ve
smlouvě sjednal jako svůj příspěvek. Služba automaticky smlouvu pro daný měsíc upraví tak, aby účastníkovi zajistila nejvyšší možný státní příspěvek. A současně částku, o
kterou vklad přesáhl 1 000 Kč, automaticky zahrne do budoucího daňového potvrzení pro čerpání daňových výhod. Jakmile průběžný součet částek evidovaných pro daňové
odpočty dosáhne 24 000 Kč, je každá další část vkladu přesahující 1 000 Kč využita jako předplatné příspěvku účastníka.
Příklad:
PŘÍSPĚVEK NA MÍRU

Automatizované zpracování (rozhodování) nebo profilování vašich osobních údajů
Abychom pro vás vybrali správnou nabídku, používáme analýzy, které spočívají ve vyhodnocení všech dostupných údajů, které máme o vás k dispozici, tj. identifikačních
údajů, kontaktních údajů, sociodemografických údajů atd. V rámci těchto analýz ale nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

Výše příspěvku účastníka sjednaná ve smlouvě

Způsoby ochrany vašich osobních údajů a doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy v ČS penzijní společnosti
Jak vaše osobní údaje chráníme?
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních
nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá
neomezeně i po skončení zaměstnání či příslušného smluvního vztahu.

Získaný státní příspěvek za daný měsíc

Výše příspěvku uhrazená účastníkem na smlouvu za daný kalendářní měsíc

Částka na daňové potvrzení pro čerpání daňových výhod
Předplatné příspěvku účastníka na další kalendářní měsíc
Sjednání, vedení i zrušení služby Příspěvek na míru je bezplatné.

SLUŽBA SJEDNÁNA

SLUŽBA NESJEDNÁNA

500 Kč/měsíc

500 Kč/měsíc

2 000 Kč

2 000 Kč

230 Kč

130 Kč

1 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 500 Kč
Více informací na www.csps.cz.

A. Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím
Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Zásady
zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen
„subjektu údajů“).

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme
po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která
prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
V praxi to znamená, že vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a ČS penzijní společností a dále následujících 10 let po ukončení
vašeho smluvního vztahu s ČS penzijní společností z titulu nezbytnosti splnění právní povinnosti definované zákonem.

Co se o osobních údajích dozvíte?
• Jaké osobní údaje shromažďujeme,
• jak s nimi nakládáme,
• z jakých zdrojů je získáváme,
• k jakým účelům je využíváme,
• komu je smíme poskytnout,
• kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
• a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Kdo může vaše osobní údaje zpracovávat mimo ČS penzijní společnosti?
Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci ČS penzijní společnosti a Finanční skupiny České spořitelny. Pokud je zpracování osobních
údajů založené na oprávněných zájmech a účelech ČS penzijní společnosti, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky
ČS penzijní společnosti a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi
předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro ČS penzijní společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování
osobních údajů. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní
údaje pro správce.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci ČS penzijní společnosti
Kdo spravuje vaše osobní údaje, respektive kdo je jejich správcem?
Správcem vašich osobních údajů je Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21, Praha 4, IČO: 61672033.

ČS penzijní společnost v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:
• Společnostem, které působí v rámci Finanční skupiny České spořitelny: Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s.
(IČO: 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), Realitní společnost
České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609),
s Autoleasing, a.s. (IČO: 27089444), VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (IČO: 01818121), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste Asset Management GmbH,
Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m).
• Investičním zprostředkovatelům oprávněným zprostředkovávat produkty ČS penzijní společnosti.
• Poskytovatelům nebo provozovatelům informačních technologií.
• Poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, tiskové služby, archivace, správa pohledávek, právní poradenství, poštovní služby
apod.).
• Regulátorovi za účelem dozoru nad dohledem ČS penzijní společnosti podle zvláštního zákona.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Pověřencem je osoba jmenovaná správcem osobních údajů zejména na základě svých profesních kvalit, odborných znalostí a praxe v oblasti ochrany osobních údajů,
která plní zákonem stanovené úkoly. Pověřenec působí jako kontaktní místo pro klienty ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobním údajů. ČS penzijní
společnost pověřila výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Českou spořitelnu, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČO: 45244782.
Kontaktní osobou je Jiří Januška, e-mail: poverenec@csas.cz, tel: +420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00). V ostatních hodinách můžete využít bezplatnou
informační linku ČS penzijní společnosti: +420 956 777 444.
Kategorie osobních údajů, které zpracovává ČS penzijní společnost
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právních důvodů, které nám přísluší dle platné legislativy. Takovými důvody jsou například: pokud je zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti, která se na ČS penzijní společnost jako správce vztahuje, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a,
nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva
a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
Jedná se především o tyto kategorie osobních údajů:
• Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a platnost průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu
nebo jiného obdobného dokumentu), podpis. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
• Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci
kontaktovat.
• Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy nebo pro její správu – údaje nezbytné k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, které mohou zahrnovat:
– Sociodemografické údaje – například věk, pohlaví, vzdělání, skutečnost, zda případně jste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
– Údaje o případně probíhajících exekučních nebo insolvenčních řízeních.
• Údaje vznikající plněním závazků z konkrétní smlouvy – například parametry sjednaného produktu, doba trvání smlouvy, výše příspěvku, údaje o provedených platbách,
údaje o určených osobách.
• Údaje vzniklé naší činností – například námi udělené číslo smlouvy.
Z jakých zdrojů informace o osobních údajích pocházejí?
Osobní údaje, které o vás zpracováváme, pocházejí především z vámi uzavřených smluv s ČS penzijní společností. Dále zpracováváme údaje, které nám sdělíte v průběhu
trvání smluvního vztahu (např. při změně smlouvy) nebo které získáme při uplatnění vašich nároků ze smlouvy a údaje legálně získané z veřejných rejstříků, či veřejně
dostupných zdrojů, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).
Účely zpracování vašich osobních údajů v ČS penzijní společnosti
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytně nutném rozsahu a současně je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:
• Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s ČS penzijní společností uzavřel/a, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČS penzijní společnost vztahuje.
• Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ČS penzijní společnost případně pověřena.
• Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČS penzijní společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
vaše vyžadující ochranu osobních údajů (např. v případě, že subjektem údajů je dítě).
Veškeré osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomoci vhodných technických nebo organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a pouze po nezbytnou dobu vymezenou účely jejich
zpracování.
Oprávněné zájmy ČS penzijní společnosti pro zpracování vašich osobních údajů
V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak ČS penzijní společnosti, tak celé Finanční skupiny
České spořitelny a případně dalších třetích stran. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování,
je však velmi omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. V praxi to znamená, že máte-li u ČS penzijní společnosti sjednán již nějaký produkt, můžeme
vás oslovit s obchodní nabídkou úpravy parametrů stávajícího produktu nebo nabídkou dalšího (pro vaše potřeby vhodného) produktu. Proti této formě přímého marketingu
(obchodní nabídce) můžete podat námitku.
Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu jsou dále např.:
• Simulace produktu a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvhodnějšího produktu a jeho nastavení.
• Zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vaší smlouvy.
• Reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností.
• Analýzy vašich osobních údajů a údajů o produktech a službách za účelem např.:
– Prevence a odhalování podvodného jednání.
– Předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga.
– Plnění zákonných povinností ČS penzijní společnosti vůči regulačním a státním orgánům.
– Testování změn software.
– Zpracování analýz nad agregovanými daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali
informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění vašich práv, která souvisejí s osobními údaji.
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás ČS penzijní společnost zpracovává.
• Právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci
či doplnění.
• Právo na výmaz osobních údajů – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, byly zpracovány
protiprávně, vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je
jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou
potřebné k účelu, pro který byly vámi ČS penzijní společnosti poskytnuty, nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem
převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
• Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo získat vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, a které byly poskytnuty ČS penzijní
společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili s tím, že tímto
právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu
oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě
vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00,
Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s ČS penzijní společností využíváte.
Stejně tak můžete svá práva uplatnit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez
zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů,
které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).
Tyto Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti jsou platné od 25. května 2018 a jsou pravidelně aktualizovány. Jejich aktuální znění je dostupné rovněž
na internetových stránkách ČS penzijní společnosti www.csps.cz/osobniudaje.

B. Informace ke službě Elektronické vystavování dokumentů
Elektronické vystavování dokumentů umožňuje zasílání zejména daňových potvrzení a výpisů z osobního účtu do účastníkova internetového bankovnictví poskytovaného
Českou spořitelnou. Dokumenty přijdou elektronicky ve formě PDF dokumentu. O nově přijatém dokumentu je účastník informován avízem v internetovém bankovnictví,
může si nastavit i upozornění formou SMS nebo e-mailu. Sjednání, vedení i zrušení služby Elektronické vystavování dokumentů je bezplatné.

C. Informace ke službě Příspěvek na míru
Služba Příspěvek na míru automaticky upravuje výši sjednaného příspěvku účastníka v závislosti na výši příspěvku uhrazeného účastníkem v daném kalendářním měsíci tak,
aby účastník získal za daný kalendářní měsíc maximální možnou výši státního příspěvku a následně mohl využít i maximálního odpočtu příspěvků účastníka na doplňkové
penzijní spoření (penzijní připojištění) od základu daně (zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění). Případné zbylé prostředky jsou evidovány jako předplatné.
Princip fungování služby: účastník službu využije v případě, že vloží (možno i opakovaně) na své doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění) částku vyšší, než ve
smlouvě sjednal jako svůj příspěvek. Služba automaticky smlouvu pro daný měsíc upraví tak, aby účastníkovi zajistila nejvyšší možný státní příspěvek. A současně částku, o
kterou vklad přesáhl 1 000 Kč, automaticky zahrne do budoucího daňového potvrzení pro čerpání daňových výhod. Jakmile průběžný součet částek evidovaných pro daňové
odpočty dosáhne 24 000 Kč, je každá další část vkladu přesahující 1 000 Kč využita jako předplatné příspěvku účastníka.
Příklad:
PŘÍSPĚVEK NA MÍRU

Automatizované zpracování (rozhodování) nebo profilování vašich osobních údajů
Abychom pro vás vybrali správnou nabídku, používáme analýzy, které spočívají ve vyhodnocení všech dostupných údajů, které máme o vás k dispozici, tj. identifikačních
údajů, kontaktních údajů, sociodemografických údajů atd. V rámci těchto analýz ale nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

Výše příspěvku účastníka sjednaná ve smlouvě

Způsoby ochrany vašich osobních údajů a doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy v ČS penzijní společnosti
Jak vaše osobní údaje chráníme?
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních
nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá
neomezeně i po skončení zaměstnání či příslušného smluvního vztahu.

Získaný státní příspěvek za daný měsíc

Výše příspěvku uhrazená účastníkem na smlouvu za daný kalendářní měsíc

Částka na daňové potvrzení pro čerpání daňových výhod
Předplatné příspěvku účastníka na další kalendářní měsíc
Sjednání, vedení i zrušení služby Příspěvek na míru je bezplatné.

SLUŽBA SJEDNÁNA

SLUŽBA NESJEDNÁNA

500 Kč/měsíc

500 Kč/měsíc

2 000 Kč

2 000 Kč

230 Kč

130 Kč

1 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 500 Kč
Více informací na www.csps.cz.

