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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
- Doplňkové penzijní spoření sjednávané on-line -

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) 

Penzijním společností se pro účely tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů rozumí ING 
Penzijní společnost, a.s. (za předpokladu zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku 
k 23. 3. 2015, po tomto zápisu jako NN Penzijní společnost, a.s.), se sídlem: Nádražní 
344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3019 (dále jen „ING PS“). 
Účastník doplňkového penzijního spoření, resp. zájemce o uzavření smlouvy o doplňkovém 
penzijním spoření u ING PS (dále jen „smlouva“ a „subjekt údajů“) bere tímto na vědomí, že ING 
PS jakožto správce ve smyslu § 4, písm. j) ZOOÚ v souvislosti s poskytováním svých služeb 
shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní 
úpravou osobní údaje o svých klientech a/nebo potenciálních klientech. Projevením svého 
vážného zájmu o uzavření smlouvy dle návrhu následně vyhotoveného ING PS, tzn. vyplněním 
požadovaných údajů v aplikaci ING PS určené ke sjednání doplňkového penzijního spoření, 
která je k dispozici na jejích internetových schránkách (dále jen „webový formulář“), a stvrzením 
a odesláním těchto údajů v závěru webového formuláře ING PS, uděluje subjekt údajů v souladu 
se ZOOÚ ING PS výslovný souhlas, aby zpracovávala jeho osobní údaje získané na základě 
tohoto webového formuláře a smlouvy nebo v souvislosti s tím, včetně osobních údajů citlivých, 
a to za následujících podmínek:  

a)  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy.
b)  Souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, včetně osobních údajů citlivých, které ING PS

od subjektu údajů získá na základě smlouvy nebo webového formuláře, ať už v rámci jednání
o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a
dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti s ní - jedná se zejména o identifikační
údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, číslo pojištěnce, datum a místo narození, adresa
trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví) a kontaktní údaje
(kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

c)  Osobní údaje budou zpracovávány zejména za následujícími účely, kdy lze zpracování
osobních údajů provádět i bez souhlasu subjektu údajů, tj. (i) jednání o smluvním vztahu, (ii)
plnění povinností ING PS ze smlouvy a (iii) zajištění a uplatnění právních nároků ING PS
plynoucích ze smlouvy.

d)  Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem (i) nabízení obchodu a služeb ING PS, (ii)
nabízení obchodu a služeb jiným správcem patřícím do finanční skupiny ING Groep N.V.
a/nebo zprostředkovávajícím pro ING PS či jiné subjekty finanční skupiny ING Groep N.V.
prodej jejich produktů (k tomuto účelu mu mohou být osobní údaje předány) a (iii) za účelem
přípravy a tvorby analýz o anonymizované struktuře (zejména věkové, pohlavní, geografické,
příjmové atd.) klientů a/nebo potenciálních klientů ING PS přistupujících na její internetové
stránky a následného využití těchto analýz k nabízení obchodu a služeb penzijní společností.

e)  Subjekt údajů souhlasí, aby ING PS (i) předal ke zpracování jeho osobní údaje a zpřístupnil
skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o
doplňkovém penzijním spoření, v platném znění (dále jen „zákon o DPS“) subjektům
stanoveným právními předpisy, právnickým osobám patřícím do finanční skupiny ING Groep
N.V. a zprostředkovatelům vykonávajícím pro ING PS či jiné subjekty finanční skupiny ING
Groep N.V.   zprostředkovatelskou činnost, a to v zájmu naplnění účelu uvedeného výše pod
písm. c) a (ii) pro účely převzetí identifikace poskytoval informace o identifikaci subjektu údajů
v souvislosti se smlouvou, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, včetně kopií
příslušných dokladů, jiné právnické osobě patřící do finanční skupiny ING Groep N.V. podle
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

f) Tento souhlas se vztahuje i na poskytování osobních údajů do jiných států podle § 27 ZOOÚ.
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g)  V souladu s ustanovením § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje 
tímto subjekt údajů rovněž ING PS výslovný souhlas k využití podrobností jeho 
elektronického kontaktu (e-mailové adresy), který subjekt údajů ING PS poskytl, a to za 
účelem šíření obchodních sdělení ING PS a/nebo jiných správců specifikovaných pod písm. 
d). 

h)  Subjekt údajů souhlasí s tím, že (i) jakákoliv komunikace probíhající mezi ním a ING PS 
může být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její 
zaznamenání, uchování a reprodukci a (ii) se zasláním návrhu smlouvy ze strany ING PS 
běžnou formou na e-mailovou adresu specifikovanou výše pod písm. g). 

i)  ING PS je oprávněna zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele. Pověřením 
zpracovatele nebudou žádným způsobem dotčena práva subjektu údajů. 

j)  Souhlas se uděluje na dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 
k)  Subjekt údajů je oprávněn požádat ING PS o informaci o zpracování svých osobních údajů v 

souladu s § 12 ZOOÚ. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování 
osobních údajů došlo ze strany ING PS, jiného správce nebo zpracovatele k porušení jeho 
práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím 
všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 ZOOÚ). Se svými 
podněty se může subjekt údajů obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

l) Subjekt údajů uděluje souhlas k tomu, aby v případě přijetí zákonné úpravy týkající se 
Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování 
daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění FATCA (jak je tento pojem 
definován ve smlouvě), ING PS poskytla jeho osobní údaje a údaje smlouvě příslušným 
orgánům daňové správy. 

Subjekt údajů bere na vědomí, že v případě jeho nesouhlasu s rozsahem zpracování osobních 
údajů ve smyslu ustanovení uvedených výše pod písmeny d) – g) je potřeba se obrátit na 
Klientskou linku na telefonním čísle 844 444 480*, kde mu bude pro účely uzavření smlouvy 
doporučen konkrétní poradce pro finanční plánování vykonávající pro ING PS 
zprostředkovatelskou činnost, se kterým lze rozsah poskytovaného souhlasu se zpracováním 
osobních údajů projednat a upravit. 

V případě, že webový formulář se souhlasem subjektu údajů za něj vyplnila jiná osoba, uděluje 
subjekt údajů ING PS souhlas se zpracováním osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu 
okamžikem uzavření smlouvy, jíž je tento souhlas jako příloha nedílnou součástí. 

 
* hovory jsou částečně zpoplatněny, ceny naleznete na internetových stránkách 
www.ingpenzijnispolecnost.cz/kontakt  

 
Znění účinné od 1.2.2015 


