
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH 
SDĚLENÍ 

 
Informace o zpracování osobních údajů 

 
Společnost MONEYTREE s.r.o., se sídlem: Molákova 577/34, Karlín, 186 00 Praha 8,  
IČO: 048 95 126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C               
255283 (dále jen „Správce“),  
 
hodlá jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb             
finančního poradenství a souvisejících marketingových aktivit. V této souvislosti je Správce povinen           
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o                
ochraně osobních údajů“), získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení            
souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat doručením žádosti do sídla Správce či jejím               
zasláním na info@moneytree.cz. 
 
Služby finančního poradenství budou poskytnuty na základě smlouvy mezi Správcem a jeho klientem             
a mohou, dle konkrétní situace a požadavku klienta, zahrnovat analýzu finanční situace klienta a              
případných souvisejících rizik, vypracování odborného posudku obsahující závěry provedené analýzy          
a doporučení optimálního řešení situace klienta a vhodného zprostředkovatele finančních produktů,           
odbornou asistenci při komunikaci s pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí a související           
konzultace.  
 
Zpracovávané osobní údaje budou zahrnovat Vaše jméno, příjmení, datum narození, povolání,           
bydliště, e-mail, telefon, počet dětí, výši a strukturu Vašeho měsíčního příjmu, výši a strukturu Vašich               
měsíčních výdajů, celkovou hodnotu Vámi vlastněných nemovitostí a ostatního majetku a rovněž            
základní údaje o Vašem zdravotním stavu (za účelem vyhodnocení vhodných pojistných produktů            
pojišťoven a přípravy finančního modelu, úspor energie a mobilních tarifů). Doba zpracování osobních             
údajů bude omezena na nezbytně nutnou dobu a nepřesáhne dobu tří (3) let následujících po skončení                
platnosti příslušné smlouvy o poskytování služeb. Dále budou osobní údaje archivovány po dobu dle              
příslušných právních předpisů. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány Správcem samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele, kterým je           
poradce klienta, pan/paní ____Vladimírem Bártou______________, IČO ____ 67392784 _________,         
se sídlem na adrese ____Bobkova 738/22, Praha 9_________________________________  
 
Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického         
systému, případně manuálně. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických souborech, ve kterých           
budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Správce zajistil řádnou ochranu Vašich osobních údajů             
ve smyslu § 13 a dalších ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 
 
Máte právo obdržet na Vaši žádost informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 Zákona o ochraně                 
osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, jakož i právo na požadovat vysvětlení či odstranění               
závadného stavu v případě, kdy je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho              
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i další práva uvedená v ustanovení  
§ 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste               
oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00               
Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.uoou.cz. 

 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

 

 

mailto:info@moneytree.cz
http://www.uoou.cz/


 

Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých               
zákonů v platném znění, bychom Vás dále rádi požádali o souhlas se zasíláním obchodních sdělení.               
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat doručením žádosti do sídla Správce či jejím zasláním na              
e-mailovou adresu: info@moneytree.cz. 
 
 

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 
 
Jméno a příjmení_______ ___________________________ 
  
Datum narození:__________________________________ 
 
Bytem: __________ _____________________________ 
 
tímto v souladu s § 5 odst. 2 a odst. 4 Zákona o ochraně osobních údajů uděluje Správci souhlas ke                   
zpracování výše uvedených osobních údajů pro stanovené účely a potvrzuje, že byl(a) poučen(a) o              
svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluje na dobu, na               
kterou byla uzavřena příslušná smlouva o poskytování služeb nebo do odvolání souhlasu. 
 
Výše uvedený rovněž uděluje Správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení. 
 
V případě udělení souhlasu za jiné osoby, podepisující osoba potvrzuje, že jedná jako zákonný             
zástupce či opatrovník. 

 
 
V __________________ dne __________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Jméno podepisující osoby (vyplňte tiskacím písmem): ____________________________ 
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