Souhlas se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu
„Subjekt údajů“:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Datum narození:
1.

RČ/IČO:

Telefon:

V souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice
95/46ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tímto uděluji výslovný souhlas
se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu společnosti OK GROUP a. s., se sídlem Mánesova 3014/16,
612 00 Brno, IČO: 255 61 804, spisová značka B 2954 vedené u Krajského soudu v Brně jako správci osobních údajů
(dále jen „Správce“). Jedná se o údaje o zdravotním stavu vyplývající např. z lékařské zprávy, dotazníku
o zdravotním stavu, příp. jiných dokumentů, které byly předány Správci.

2.

3.

Souhlas je udělen v rozsahu nezbytném k zastupování Subjektu údajů Správcem ve vztahu k níže uvedeným
pojistným smlouvám uzavřených se zákazníkem Jihomoravský kraj, IČO:708 88 337; a to pouze:
a) při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění odpovědnosti dle pojistných smluv č. 7721135694;
7721135672; 7721135708.
b) při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění motorového vozidla dle pojistné smlouvy
č. 6667500650.
c) při správě pojištění a při uplatňování práv z cestovního pojištění dle pojistné smlouvy
č. 5045079136.
Správce je oprávněn údaje, které mu budou poskytnuty Subjektem údajů, předat pojistiteli Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617 a vázaným zástupcům nebo pracovníkům, kteří budou
Správcem určeni k pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

4.

Udělený souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu je dobrovolný, bezpodmínečný a lze jej kdykoli
odvolat jednostranným prohlášením vůči Správci. Beru však na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto
souhlasu může správu pojištění a uplatňování práv z pojištění dle čl. 2 ztížit nebo v některých případech
i znemožnit.

5.

Osobní údaje Subjektu údajů bude Správce zpracovávat výhradně v souladu s účinnou právní úpravou, pro svoji
potřebu a nebudou zpřístupněny dalším osobám, které v tomto souhlasu nejsou uvedeny, přičemž výjimku tvoří
osoby, které jsou pověřeny zpracováním osobních údajů Správce.

6.

Uděluji souhlas k tomu, aby veškerá jednání a oznámení Správce ve věci správy pojištění a uplatňování práv
z pojištění byly prováděny i prostřednictvím elektronické komunikace, a to automatizované i neautomatizované.

7.

Beru na vědomí, že mohu kdykoli požadovat zejména informace o:
a)
b)
c)
d)
e)

8.

přístupu k předaným osobním údajům;
zpracování osobních údajů;
zařazení dotčených osobních údajů;
příjemcích osobních údajů;
době jejich uložení apod.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoli požádat o předání osobních údajů, které jsou zpracovávány jinému
Správci, na základě mé svobodné volby a mohu kdykoli podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V …………………., dne …………......
………………………………………………..
(Subjekt údajů)
FI147_1/2021

