PODMÍNKY
ochrany a zpracování osobních údajů
1.

Základní ustanovení
(a) Jako žadatel o poskytnutí podnikatelského úvěru sdělujete některé své osobní údaje a naše
společnost tyto osobní údaje shromažďuje a jinak zpracovává. Tyto podmínky obsahují
informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a o právech, která Vám z tohoto
zpracovávání plynou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a
s nařízením 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 volném pohybu
těchto údajů (dále jen „GDPR„).
(b) Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která Vaše osobní údaje shromažďuje a dále
zpracovává je společnost Lombard24, s.r.o., IČ 09566881, se sídlem Kunětická 2534/2,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 337825 (dále jen „Správce„).
(c) Kontaktní emailová adresa Správce pro účely komunikace ve vztahu k nakládání s Vašimi
osobními údaji nebo pro uplatnění Vašich práv vyplývajících ze zákona o zpracování
osobních údajů a GDPR je následující: info@ipkredit.cz
(d) Kontaktní korespondenční adresa Správce pro účely komunikace ve vztahu k nakládání
s Vašimi osobními údaji nebo pro uplatnění Vašich práv vyplývajících ze zákona o
zpracování osobních údajů a GDPR je následující: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00
Praha 2.

2.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
(a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytl/a nebo osobní údaje,
které získal na základě Vaší žádosti o podnikatelský úvěr/registrace na stránkách
www.ipkredit.cz či uzavřené Smlouvy o podnikatelském úvěru.
(b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, a dále údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.

3.

Příjemci osobních údajů
K Vašim osobním údajům mají přístup i další osoby (dále jen „Příjemci“), kterými jsou zejména:
(a) naši zaměstnanci a odborní/techničtí poradci,
(b) osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
(c) osoby zajišťující provozování našich internetových stránek a další služby v souvislosti s
provozováním internetových stránek,
(d) osoby zajišťující marketingové, účetní a daňové, právní a jiné služby v souvislosti s naším
provozem,
(e) obchodní partneři.
Vaše osobní údaje jsou také předávány příslušným státním orgánům a různým osobám v
případech, kdy to Správci ukládá zákon.
Jako Správce nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země mimo EU nebo
mezinárodní organizaci.

1

4.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:
(a) ochrana práv a oprávněný zájem Správce – např. prověření bonity žadatele o úvěr,
(b) plnění smlouvy mezi Vámi a námi, jako Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
(c) náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
(d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že z Vaší strany nedošlo k objednávce služby.
Účely zpracování Vašich osobních údajů Správcem jsou následující:
(a) prověření Vaší bonity, jako žadatele o podnikatelský úvěr
(b) vyřízení Vaší žádosti/registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem (Smlouva o podnikatelském úvěru); při registraci jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení žádosti o podnikatelský úvěr
(jméno a adresa, kontakt), poskytnutí dalších osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí
ze strany Správce plnit,
(c) zřízení a administrace uživatelského účtu (přístup do Klientské zóny),
(d) marketingové aktivity Správce:
 nabídky akcí a slev na produkty a služby,
 zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení,
 zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek,
 personalizace obchodních nabídek či kampaní.
Z naší strany, jako Správce, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.

5.

Rozsah a doba zpracování osobních údajů
(a) Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění smlouvy:
jméno, příjmení, rodné číslo a nebylo-li přiděleno datum narození, místo narození, číslo a
druh dokladu pro identifikaci (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), trvalý nebo jiný
pobyt, státní občanství, národnost, číslo bankovního účtu, podpis, e-mail, telefonní číslo.
Tyto osobní údaje zpracováváme pro řádné plnění smlouvy, kterou jste s námi, jako
Správcem uzavřel/a.
Zpracování shora specifikovaných osobních údajů probíhá po dobu nutnou k uzavření
smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a po ukončení účinnosti smlouvy do doby vypořádání
všech práv a povinností plynoucích z této smlouvy, nejvýše však po dobu 5 let ode dne
ukončení platnosti uzavřené smlouvy.
(b) Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění zákonných povinností Správce:
jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo
narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, národnost a státní občanství
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našich povinností, jako Správce, vyplývajících
zejména z (i) daňových předpisů, např. z povinnosti archivace účetních dokumentů (jedná se
tedy např. o údaje uváděné na daňových dokladech.), (ii) živnostenského zákona a (iii)
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
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K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné
povinnosti, k jejímuž splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na
jednotlivých zákonných povinnostech Správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné
dokumenty po dobu 10 let.
(c) Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné k marketingovým aktivitám Správce
- jméno, příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt, podpis, e-mail, telefonní číslo.
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který
jste nám poskytl.
Zpracování shora specifikovaných osobních údajů probíhá po dobu platnosti Smlouvy o
podnikatelském úvěru, tedy po dobu, kdy jste naším klientem, a dále po dobu nezbytně
nutnou ke zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy, nejvýše však po dobu 5
let ode dne uložení Vašeho souhlasu se zpracováním.
6.

Způsob zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v listinné a elektronické podobě. Správce
nezajišťuje automatické zpracování osobních údajů.

7.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
Vašich osobních údajů, tj. zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné i
elektronické podobě.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány tak, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby, tj. osoby
naplňující účel jejich zpracování.
Veškeré Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem
či zneužitím. Příjemci Vašich osobních údajů, uvedení v článku 3 těchto Podmínek, jsou k jejich
dostatečné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

8.

Vaše práva jako subjektu údajů
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:
(a) Právo na informace a přístup – máte právo od Správce požadovat potvrzení, zda jsou Vaše
osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích
dotčených osobních údajů, (iii) příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v)
Vašich právech vůči Správci, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází
k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor
evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.
(b) Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby
plnění smlouvy, s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému
zpracování, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i
předání jinému správci.
(c) Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné.
Po Správci můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.
(d) Právo na omezení zpracování – máte právo po Správci požadovat omezení zpracování,
pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné, a to do doby, než Správce přesnost údajů
prověří; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o
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výmaz osobních údajů; (iii) Správce již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich
zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste
uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.
(e) Právo na výmaz – máte právo po Správci požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje.
Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení,
zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly
původně shromážděny.
(f) Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného
zájmu nebo ve veřejném zájmu máte právo k Správci vznést proti zpracovávání námitku.
(g) Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo
obrátit se v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se
osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se stížností nebo na
příslušný soud.
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