INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost HK Investment s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů,
neboť je zpracování nezbytné pro posouzení možnosti Vám poskytnout úvěr a také
pro splnění zákonných povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména
v provedení identifkace a kontroly Vaší osoby podle právní regulace v oblasti
zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a fnancování terorismu. oodrobnější
informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HK Investment s.r.o., se sídlem Velké náměstí
162/5, Hradec Králové, 500 03, IČ: 28806573,společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 28398 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování HK Investment s.r.o., Velké náměstí
162/5, Hradec Králové, 500 03, adresa
elektronické pošty info@hkinvestment.cz, telefon 773 689 614.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost,
že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků
z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr,
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“);
2.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k
provedení identifkace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
fnancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML
zákon“);
2.1.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst.
1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností
uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi
a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takových
smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší
schopnosti splácet úvěr, a ke splnění povinností k provedení identifkace a
kontroly Vaší osoby dle AML zákona.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi
a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takových
smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu a zástavního vztahu) budou
správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z
příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle
příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností
k provedení identifkace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou
zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou
pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších
obecně závazných právních předpisů.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické,

konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce
(zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých jsou získávány informace
nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. Dalšími příjemci
Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu či vymáhání
pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník pohledávek
ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení.
5.2. oříjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů (AML zákon) můžou být dále orgány
fnanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají
obecně závazné právní předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce
přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich
osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost
Vašich osobních údajů.
6.2. ookud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. ooskytnutí Vašich osobních
údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez
poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít
či jí ze strany správce splnit.
Podmínky používání webu
1. orovozovatelem internetových stránek je HK Investment s.r.o. (dále jen orovozovatel).
2. Internetové stránky orovozovatele používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači
uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské
nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. ookud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto
možnost ve Vašem internetovém prohlížeči.

3. Na našich stránkách využíváme inzertní funkce Google Analytics pro cílení reklam na základě předchozího
chování uživatele (Remarketing), přehledy demografckých údajů a zájmů a integrované služby, které ke
shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifkátorů vyžadují Google
Analytics. Na webu využíváme anonymní identifkátory identifkátory a soubory cookie třetích stran pro cílení
reklamních sdělení. Chcete-li se odhlásit ze sběru dat a cílení, přejděte na stránku Nastavení reklam a
odhlaste se od cílených reklam. ořípadně si stáhněte plugin do prohlížeče a odhlaste se přímo přes něj zde.
(prokliky na plugin stránku)
4. Další informace o cookies jsou dostupné na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
5. ooužíváním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. ooužití cookies můžete omezit
nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

