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SAB Finance a.s., z siedzibą Senovážné náměstí 1375/19, IČO: 24717444, zapisana w Sądzie Miejskim 
w Pradze, sekcja Dr, pozycja 16383 (zwana dalej „SABF“) przetwarza dane osobowe zgodnie z 
obowiązującym prawem. Prawodawstwo europejskie przeniosło obecne granice ochrony i 
przetwarzania danych osobowych na nowy poziom. Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej 
bezpośrednio obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które 
jeszcze bardziej chroni dane osobowe. 

W niniejszym dokumencie SABF ujawnia kategorie przetwarzanych danych osobowych, podstawy 
prawne i sposób przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą oraz możliwości realizacji praw 
osób, których dane dotyczą. 

Dane osobowe, które SABF przetwarza, wykorzystuje i gromadzi 
SABF gromadzi dane osobowe w następującym zakresie: 

• Imię, nazwisko, numer pesel, 

• zawód (w przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, IČO (Regon), siedziba i 
przedmiot działalności), 

• data urodzenia, 

• adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, adres do korespondencji, 

• płeć, wiek 

• informacje o zdolności kredytowej i wiarygodności, 

• rodzaj i charakter wykorzystywanych usług, w tym sposób i zakres ich wykorzystania, 

• dane socjodemograficzne, 

• informacje o korzystaniu z produktów i usług, 

• informacje z wnioskami o produkty i usługi, 

• informacje z rejestrów rozmów telefonicznych lub innych interakcji między Tobą a nami, 

• informacje o saldach na rachunkach, 

• dane transakcji, 

• dane geolokalizacyjne, 

• informacje z przeglądarki internetowej, z której korzystasz, oraz 

• údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a 
internetu, které o sobě zveřejníte, z průzkumů a uživatelských testování nebo od 
spolupracujících třetích stran, v jakém je SABF poskytl v souvislosti s žádostí o vznik 
obchodního vztahu nebo v souvislosti s jakýmkoliv jiným smluvním vztahem. 
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Zasady stosowane przy postępowaniu z danymi osobowymi 
SABF podczas administrowania i przetwarzania danych osobowych przestrzega następujących 
zasad: 

• Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem 

o Bez istnienia co najmniej jednej podstawy prawnej, SABF nie może przetwarzać danych 
osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawo SABF do przetwarzania 
danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach. 

• Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się prawidłowo i przejrzyście 

o SABF deklaruje prawnie uzasadnione cele, dla których przetwarza dane osobowe oraz 
informuje klientów o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie nadal przetwarza te dane 
oraz jakim podmiotom je przekazuje. 

• Przetwarzanie danych osobowych musi być ograniczone do określonych, wyraźnie ustalonych, 
prawnie uzasadnionych celów, z uwzględnieniem adekwatności, istotności i tylko 
niezbędnego zakresu takich danych. 

o Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie zgodnie z celem 
ich przetwarzania. 

• Dokładność i aktualizacja danych osobowych 

o Stale aktualizujemy i modyfikujemy dane osobowe, aby przetwarzać tylko istotne i 
poprawne dane osobowe. 

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędnie konieczny do osiągnięcia celu 
przetwarzania. 

o SABF jako administrator danych ma obowiązek przetwarzania danych osobowych tylko 
przez okres niezbędnie konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie ma 
obowiązek takie dane zniszczyć. 

• Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom zapewniającym ich integralność, spójność 
i poufność 

o Wszystkie dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym używaniem, 
przetwarzaniem, niewłaściwym wykorzystaniem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 
utratą za pomocą zestawu środków bezpieczeństwa. 

SABF jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich tych zasad i ma obowiązek udokumentować 
ich przestrzeganie. 

Wszystkie powyższe reguły i zasady są kompleksowo połączone z całym procesem od wstępnego 
pozyskania danych osobowych do zakończenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. 
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Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych musi zawsze być potwierdzone istnieniem podstawy prawnej. Bez 
podstawy prawnej nie można tych danych przetwarzać. 

SABF wykorzystuje i powołuje się na następujące podstawy prawne: 

• klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów, 

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
klient (tzw. osoba, której dane dotyczą) lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem 
umowy na wniosek tego klienta, 

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na SABF jako tzw. administratorze danych, 

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów SABF lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których przed tymi 
interesami pierwszeństwo mają interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów 
wymagających ochrony danych osobowych, zwłaszcza gdy jest to dziecko. 

Źródła danych osobowych, z których czerpiemy i na których bazujemy 
Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim z dobrowolnie podanych informacji, rejestrów 
publicznych, wykazów i ewidencji oraz innych źródeł, które za zgodą klienta są publicznie dostępne, 
a także od osób trzecich i partnerów umownych. 

Cele pozyskiwania danych osobowych 
Dane osobowe naszych klientów pozyskujemy w pierwszej kolejności w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych i ustawowych przewidzianych przez prawodawstwo Republiki Czeskiej i Unii 
Europejskiej. Drugorzędnym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i działania SABF 
w stosunku do klientów, gdzie w ramach w ramach świadczonych usług przekazanie danych 
osobowych jest niezbędne. W pozostałym zakresie pozyskujemy dane do ciągłego doskonalenia 
naszych produktów i usług oraz satysfakcji w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich klientów. 

Ochrona danych osobowych 
Ochrona danych osobowych jest naszym priorytetem. Wszystkie dane i dane osobowe chronimy przy 
użyciu najnowocześniejszego sprzętu i zgodnie ze środkami bezpieczeństwa, które pozwalają nam 
zapewnić maksymalny stopień ochrony danych osobowych. 

Podmioty, którym SABF udostępnia Twoje dane osobowe 

SABF udostępnia dane osobowe ze względów prawnych następującym podmiotom: 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH    

• Organy państwowe, organy administracji państwowej i publicznej, którym SABF jest 
zobowiązany je udostępniać 

• Narodowy Bank Czeski 

• oraz radcowie prawni, firmy audytorskie i agencje pośrednictwa pracy. 

 

Prawa klienta w związku z udostępnionymi danymi osobowymi 
Nieodłączną częścią ochrony prawnej danych osobowych są następujące prawa klientów: 

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do zrozumiałych i jasnych informacji o tym, 
w jaki sposób wykorzystujemy te informacje 

o Jest to aktywne prawo klienta, z którego wynika obowiązek SABF do udostępnienia 
tych informacji. 

• Prawo do żądania wyjaśnień, jeśli uważasz lub podejrzewasz, że nie postępujemy z Twoimi 
danymi osobowymi zgodnie z przepisami prawa, lub prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony 
Danych Osobowych 

• Prawo do informacji 

o Prawo klienta do bycia poinformowanym o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz 
o wszystkich aspektach tego przetwarzania. 

• Prawo do cofnięcia zgody na podanie danych osobowych w dowolnym momencie lub 
ograniczenia jej zakresu w inny sposób 

o Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i Klient 
może ją w każdej chwili cofnąć. 

• Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo być zapomnianym) 

o Klient ma prawo zażądać usunięcia wszystkich danych osobowych dotyczących jego 
osoby, a SABF ma obowiązek spełnić takie żądanie, jeśli spełniony jest jeden z 
powodów (np. dane osobowe nie są już potrzebne do działalności SABF, zgoda na 
przetwarzanie danych została cofnięta, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie 
z prawem itp.). 

• Prawo do zmiany i uzupełnienia nieprawidłowych danych osobowych 

o Wszystkie dane osobowe dotyczące klientów muszą być dokładne i poprawne. W 
przypadku, że klient stwierdzi, że tak nie jest, ma prawo poinformować SABF i zażądać 
zmiany lub uzupełnienia takich danych. 

• Prawo do odzyskania swoich danych osobowych i przeniesienia ich na inną osobę 

o Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym, 
ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a następnie 
przekazać je innemu administratorowi, pod warunkiem, że jego dane osobowe były 
pozyskane i przetwarzane za jego zgodą w określonych celach lub ich przetwarzanie 
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było niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań podjętych przed zawarciem 
umowy na żądanie SABF. 

• Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji 

o Klient ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przedmiotem 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które mogłyby 
wywoływać wobec niego skutki prawne lub inne podobne skutki. 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

o W określonych warunkach klient ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych w sensie oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu 
ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości. 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu 

o Każdy klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych tylko 
pod warunkiem, że jest to przetwarzanie, które jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej SABF lub przetwarzanie jest niezbędne do celów prawnie uzasadnionych 
interesów SABF lub osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy przed tymi interesami 
mają pierwszeństwo interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów 
wymagających ochrony danych osobowych, włącznie z profilowaniem. 

• Prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

o W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych klient ma możliwość wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego) w celu ochrony 
swoich praw. 

Okres czasu, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres czasu niezbędnie konieczny do realizacji 
celu, w jakim były przetwarzane, tj. od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych do momentu wygaśnięcia zobowiązań umownych i pominięcia wszelkich przyczyn 
prawnych, które by uzasadniały ich dalsze przetwarzanie. 

Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych osobowych 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z danymi osobowymi i ich przetwarzaniem przez SABF, 
możesz skontaktować się z Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych pod adresem dpo@sab.cz . 
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