Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o spolupráci s Raiffeisen
stavební spořitelnou a.s. v oblasti zprostředkování obchodů a obchodního
zastoupení
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. tímto dokumentem poskytuje informace o zpracování a ochraně
osobních údajů uchazečů o spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. v oblasti zprostředkování
obchodů a obchodního zastoupení (dále jen „uchazeč“) v souvislosti s implementací Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).
Pro účely zpracování osobních údajů uchazečů je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem
Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ: 49241257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka B 2102 správcem osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů uchazečů Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen „RSTS“) dodržuje
níže uvedené zásady týkající se účelu zpracování osobních údajů, doby tohoto zpracování a rozsahu
zpracovávaných osobních údajů.

1. Účel a doba zpracování osobních údajů
RSTS zpracovává osobní údaje uchazečů pouze za účelem uzavření smluvního vztahu v oblasti
obchodního zastoupení nebo zprostředkování obchodů. Pro takovéto zpracování osobních údajů RSTS
nepotřebuje souhlas daného uchazeče, když předmětné osobní údaje zpracovává na základě
oprávněného zájmu. RSTS již vzhledem k tomu, že jako banka je povinna dodržovat velké množství
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, případně regulátorem (Česká národní
banka), které kladou důraz na odbornost ale i na osobnostní integritu osob nabízejících bankovní
produkty, je povinna provádět řádně a pečlivě výběr osob, které se stanou jejími spolupracovníky.
Dalším důvodem pro toto zpracování osobních údajů pak je plnění zákonných či jiných právních
povinností, stanovených např. zákonem o bankách (č. 21/1992 Sb.) nebo zákonem o spotřebitelském
úvěru (č. 257/2016 Sb.).
Osobní údaje uchazečů RSTS zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich
zpracování. Po zániku účelu pro zpracování osobních údajů jsou osobní údaje uchazečů likvidovány či
vymazávány. V daném případě RSTS zpracovává osobní údaje uchazečů pouze po dobu jednání o
uzavření smluvního vztahu (smlouva o obchodním zastoupení, zprostředkovatelská smlouva).

2. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů
RSTS zpracovává zejména následující osobní údaje uchazečů:
A) identifikační a kontaktní údaje – jedná se o jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště, titul, telefonní číslo, e-mailová adresa či

jiný obdobný kontaktní údaj, IČ a možné další údaje, které uchazeč sám uvede. Kopie osobních
a jiných dokladů uchazeče nejsou pořizovány vyjma výpisu z trestního rejstříku a dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
B) další údaje nezbytné k uzavření smluvního vztahu – jedná se zejména o údaje o případných
exekucích, insolvenčním řízení, plnění platebních povinností vůči jiným věřitelům pro pracovní
pozice, u nichž prověření těchto údajů vyžaduje např. zákon o spotřebitelském úvěru.
RSTS nezpracovává osobní údaje spadající mezi zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tzv. citlivé
údaje (jakou jsou zejména údaje o vypovídající o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či
filozofickém přesvědčení, údaje o zdravotním stavu nebo údaje o sexuálním životě či orientaci fyzické
osoby).
Způsob, kterým RSTS zpracovává osobní údaje uchazečů, zahrnuje manuální i automatické zpracování
v informačních systémech RSTS.

3. Zabezpečení osobních údajů a další informace
Osobní údaje uchazečů jsou v RSTS chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv
neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich
jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou v RSTS dodržována odpovídající technická a
organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji zaměstnanců, mají
povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje uchazečů získává RSTS pouze z následujících zdrojů:
A) přímo od uchazečů,
B) z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné rejstříky či evidence),
C) od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji uchazečů a předat takové údaje RSTS
(jedná se zejména o společnosti zabývající se vyhledáváním uchazečů, které jsou smluvní
partnery RSTS, v případech některých pracovních míst to mohou být např. registry bankovních
či nebankovních klientských informací).
Osobní údaje uchazečů mohou být poskytnuty spolupracovníkům RSTS v obchodní síti, kteří mají
s RSTS uzavřen smluvní vztah na bázi obchodního zastoupení, a to za účelem posouzení způsobilosti
uchazeče pro činnost v rámci obchodní sítě RSTS. Jiným třetím osobám RSTS osobní údaje
neposkytuje.
Na žádost uchazeče RSTS poskytne bez zbytečného odkladu informace o tom, jaké údaje o něm
zpracovává. Pokud by takové poskytnutí informace znamenalo vynaložení nákladů ze strany RSTS, je
RSTS oprávněna za poskytnutí takové informace žádat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na
poskytnutí informace.

Pokud uchazeč zjistí, že RSTS nebo třetí osoba pověřená zpracováním osobních údajů zpracovává
nepřesné či neúplné osobní údaje nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu
s platnou právní úpravou, má právo požadovat po RSTS vysvětlení a požadovat odstranění závadného
stavu. Pokud RSTS vyhodnotí takovýto požadavek jako opodstatněný, zajistí neprodlené a bezplatné
odstranění závadného stavu.
Dotazy v oblasti zpracování osobních údajů Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. je možné adresovat na
e-mail compliance@rsts.cz.
Uchazeč má též právo obrátit se se stížností, která se týká zpracování jeho osobních údajů na Úřad na
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

