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Informace o ochraně osobních údajů 

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, 

v.z.p.p. 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále pouze „RSTS“) jako správce1 osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Všechna zpracování 
osobních údajů RSTS provádí plně v souladu s tímto zákonem, dalšími zákony upravujícími 
zpracování a ochranu osobních údajů i mezinárodními a evropskými předpisy. Osobní údaje 
klientů, kteří jsou podle zákona o ochraně osobních údajů v postavení subjektů osobních 
údajů, jsou RSTS náležitě chráněny a jejich práva respektována.  

Informace o správci osobních údajů: 

Obchodní firma: Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
IČ: 492 41 257 
DIČ:CZ492 41 257 
Sídlo: Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3 
Web: www.rsts.cz 
E-mail: rsts@rsts.cz 
Telefon (ústředí): (+420) 800 112 211 
Fax (ústředí): (+420) 222 581 156 

Co je osobním údajem a jak je s osobními údaji v RSTS nakládáno 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů RSTS za osobní údaj považuje jakoukoliv 
informaci týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby a zpracováním osobních údajů se 
rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací s takovou informací prováděná. RSTS při 
zpracování osobních údajů vystupuje v postavení správce osobních údajů, případně 
v postavení zpracovatele osobních údajů, přičemž vždy postupuje s odbornou péčí, dbá na 
důkladné plnění všech povinností stanovených příslušnými právními předpisy a respektuje 
práva dotčených osob na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého 
a osobního života. Osobní údaje RSTS získává buď přímo od klienta, resp. budoucího 
klienta, případně je RSTS v nezbytných případech a v mezích příslušných zákonů získává 
z jiných zdrojů, např. z různých databází. Co se týče zpracování citlivých údajů2, tak RSTS 
tyto v zásadě nezpracovává3.  

Zásady, kterými se RSTS řídí při zpracování osobních údajů 

Každé zpracování osobních údajů v RSTS sleduje legální a legitimní účel 

Shromažďování a další zpracování osobních údajů v rámci RSTS je prováděno korektně 
a zákonným způsobem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro výslovně vyjádřené 
a oprávněné účely, a to stanoveným způsobem i prostředky v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů. 

RSTS osobní údaje svých klientů zpracovává především za účelem poskytování bankovních 
služeb, k čemuž disponuje příslušným oprávněním a rovněž za účelem plnění právních 
povinností. Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli 
bankovní služby v rozsahu stanoveném v licenci poskytovat. Vzhledem k tomu, že činnost 
finančních institucí je výrazně regulována, dopadá také na RSTS řada povinností 
vyplývajících z právních předpisů a regulatorních požadavků, k jejichž plnění je nutné 
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shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje. Rozsah shromážděných osobních údajů 
pak vždy odpovídá stanovenému účelu zpracování a povinnostem uloženým právními 
předpisy. Pokud s tím nevyjádříte nesouhlas, Vaše osobní údaje zpracováváme také za 
účelem nabízení našich dalších služeb a produktů. Jakékoliv operace s osobními údaji tudíž 
provádíme pouze v takovém rozsahu, abychom Vám naše služby mohly poskytovat řádně 
a v souladu s právními předpisy a aniž bychom podstupovali právní či jiné rizika. 

RSTS osobní údaje nezpracovává bez právního titulu 

Každé zpracování osobních údajů v rámci RSTS probíhá výlučně na základě legálního 

a legitimního právního titulu
4.
 Tímto právním titulem je vždy buď některý z právních titulů pro 

zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů uvedených v zákoně o ochraně 
osobních údajů, nebo svobodný a vědomí souhlas subjektu údajů splňující všechny 
náležitosti stanovené jak zákonem pro ochranu osobních údajů tak i náležitosti předepsané 
občanskoprávním předpisem pro platnost právního jednání. 

RSTS poskytuje své služby na smluvním základě. Zpracování Vašich osobních údajů je 
nezbytné jednak pro dodržení právních povinností stanovených právními předpisy a jinými 
regulatorními normami a jednak proto, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování 
našich služeb a zajistit plnění sjednaných služeb.  Právní předpisy (zejména zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 
znění pozdějších předpisů) ukládají RSTS řadu povinností, k jejichž plnění je zpracování 
osobních údajů nezbytné. Poskytnutí určitých osobních údajů je proto v řadě případů 
nezbytnou součástí poskytování bankovních služeb. Některé osobní údaje jsou vyžadovány 
z důvodu řádného posouzení a obezřetného provedení bankovních transakcí. Z důvodu 
předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu musí RSTS klienta 
náležitě identifikovat, posoudit jeho rizikovost a po určitou dobu uchovávat osobní údaje 
ve stanoveném rozsahu. Z tohoto důvodu může RSTS rovněž pořizovat kopie nebo výpisy 
z předložených osobních dokladů. K těmto účelům RSTS ověřuje také některé osobní údaje 
oprávněně zveřejněné v souladu se zvláštními právními předpisy, např. prostřednictvím 
centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstříku apod. V případě odmítnutí poskytnutí 
osobních údajů požadovaných zvláštními zákony nemůže RSTS své služby poskytnout. 
RSTS je rovněž na základě právních předpisů oprávněna získávat a poskytovat osobní údaje 
prostřednictvím bank a třetích osob. Bližší informace o tomto zpracování naleznete níže. 
Jakékoliv další zpracování osobních údajů nad rámec zákonných povinnosti či nezbytných 
pro uzavření smlouvy provádí RSTS výlučně na základě souhlasu klienta. Jedná se 
například o souhlas s nabízením obchodu a služeb nad rámec zákonného rozsahu nebo 
vyhodnocování různých soutěží.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný 

Subjekt údajů má právo v případech, kdy to není v rozporu s právními předpisy, a v rozsahu, 
na který se tento souhlas vztahuje, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv 
odvolat. V takovém případě RSTS bez zbytečného odkladu provede nezbytná opatření 
k ukončení zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu s jejich 
zpracováním. 

Zpracování osobních údajů respektuje princip proporcionality a účelovosti 

V rámci RSTS dochází ke shromažďování osobních údajů odpovídajících pouze 
stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Zpracování osobních 
údajů probíhá pouze v souladu s účelem, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Další 
zpracování k jinému účelu je v prostřední RSTS možné pouze v mezních v případech 
stanovených příslušnými právními předpisy, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem 
souhlas. 
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Snažíme se zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje 

RSTS zpracovává pouze přesné osobní údaje, které byly získané v souladu s právními 
předpisy. RSTS osobní údaje v nezbytných případech aktualizuje a zjistí-li, že osobní údaje 
nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená 
opatření v souladu se zákonem. Klient je povinen uvést pravdivé a přesné osobní údaje a je 
rovněž povinen nahlásit RSTS případné změny svých osobních údajů. 

Způsob a rozsah zpracování 

RSTS zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro 
dosažení účelu konkrétního zpracování. Zpracování v rámci RSTS probíhá jak manuálně, tak 
i automatizovaně či částečně automatizovaně. 

Zpracování probíhá transparentním způsobem 

Shromažďování osobních údajů v rámci RSTS probíhá transparentním způsobem, přičemž 
je vyloučeno shromažďování osobních údajů pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti. 
Ke sdružování osobních údajů, které byly získány k rozdílným účelům v rámci RSTS 
nedochází. 

Zpracování je prováděno pouze po nezbytnou dobu 

Osobní údaje RSTS zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu 
jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro 
jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet. Jakékoliv zpracování 
osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo 
prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k anonymizaci 
osobních údajů nebo k jejich likvidaci. 

Pravidla respektujeme i při marketingu 

Provádí-li RSTS zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb 
subjektu údajů, využívá pro tento účel pouze jméno, příjmení a adresu, a to za předpokladu, 
že tyto údaje byly získané z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností RSTS. 
K předávání těchto údajů jiným správcům dochází pouze za podmínek stanovených 
zákonem o ochraně osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů nad rámec výše 
uvedeného účelu a rozsahu v rámci RSTS dochází pouze se souhlasem subjektu údajů. 
V případě, že subjekt údajů vysloví se zpracováním svých osobních údajů nesouhlas, RSTS 
tyto údaje dále nezpracovává.  

O zpracování osobních údajů Vás řádně informujeme 

RSTS náležitě plní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů, a to zejména 
prostřednictvím svých webových stránek a rovněž při osobním či telefonickém jednání 
s RSTS. 

Informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávané, kdo 
a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, komu mohou být tyto údaje zpřístupněné 
a jaká jsou práva klientů vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů, Vám v RSTS 
sdělujeme automaticky při shromažďování osobních údajů a jsme rovněž připraveni Vám 
dané informace poskytnout na Vaší žádost. Odmítnout poskytnutí požadovaných informací 
může RSTS pouze v zákonem stanovených případech.  

RSTS respektuje práva subjektů údajů 

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
5 

má každý subjekt údajů právo požádat 

správce osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, kdy 
subjekt údajů požádá RSTS o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu tato 
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informace poskytnuta bez zbytečného odkladu a v náležitém rozsahu v souladu se zákonem. 
K zpoplatnění podání této informace dochází pouze v odůvodněných případech, přičemž 
poplatek nepřevyšuje náklady potřebné na poskytnutí této informace. Každý subjekt údajů, 
pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, má rovněž právo v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení či 
o provedení oprav, případně jiných nezbytných opatření. RSTS Vám na takovou žádost 
poskytne vysvětlení a bez zbytečného odkladu provede náležitá opatření. Pro uplatnění 
těchto práv můžete RSTS kdykoliv kontaktovat. 

Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny 

RSTS pečlivě dbá na zabezpečení osobních údajů a proto v případě každého zpracování 
osobních údajů přijímá náležitá opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo 
náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů. RSTS pečlivě dbá o to, aby opatření 

k zabezpečení osobních údajů přijal také každý jí pověřený zpracovatel
6 
osobních údajů. 

O osobních údajích je zachovávána mlčenlivost 

Zaměstnanci RSTS zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s RSTS pouze za 
podmínek a v rozsahu stanoveném RSTS. Všichni zaměstnanci RSTS, jiné osoby, které 
zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s RSTS a další osoby, které v rámci plnění 
zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji 
zpracovávanými v rámci RSTS, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
i bezpečnostních opatřeních, přičemž tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu 
s RSTS.  

Pravidla respektujeme i při předávání  

K předávání osobních údajů zpracovávaných RSTS do jiných států může docházet pouze za 

podmínek a v souladu příslušným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů
7.
  

Řádně plníme oznamovací povinnost 

RSTS v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů řádně plní své povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, zejména povinnost oznamovací, pokud se na dané zpracování 
vztahuje a v požadovaných případech Úřadu pro ochranu osobních údajů rovněž poskytuje 
potřebnou součinnost.  

Dobrovolnost a odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů 

RSTS požaduje poskytnutí pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění smlouvy 
či zákonných povinností. Pokud je odmítnuto poskytnutí osobních údajů požadovaných 
právními předpisy či nezbytných k plnění právních povinností a k plnění smlouvy, RSTS 
dané osobě své služby poskytovat nemůže. V případě, že jsou RSTS poskytnuty osobní 
údaje nad rámec uvedeného, RSTS je zpracovává výlučně na základě svobodného souhlasu 
klienta. Klient se tedy může dobrovolně rozhodnout, zda RSTS osobní údaje poskytne či 
nikoli. RSTS tímto souhlasem klienta se zpracováním osobních údajů nepodmiňuje 
poskytování bankovních služeb. Protože se jedná o poskytnutí osobních údajů závislé na vůli 
klienta, může klient svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. 
Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, RSTS bez zbytečného 
odkladů ukončí zpracování těch osobních údajů, na které se daný souhlas vztahuje. 
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Zpracování, která jsou prováděná na základě souhlasu klienta: 

 Podepisování smluvní dokumentace dynamickým biometrickým podpisem 

 Nabízení obchodu nebo služeb, marketingové účely 

 Dotazování se do NRKI 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny 

RSTS zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným osobám a zcela v souladu se zákonem. 
Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze obchodním zástupcům RSTS, 
zprostředkovatelům a smluvním partnerům RSTS a osobám ovládajícím RSTS. S každým 
subjektem, který pro RSTS provádí zpracování osobních, má RSTS jako se zpracovatelem 
osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky 
zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů v úvěrových registrech 

Banky jsou na základě příslušných právních předpisů
8
 oprávněny vyměňovat si informace 

o klientech s dalšími oprávněnými subjekty. Účelem této výměny informací mezi bankovními, 
případně nebankovními subjekty je v prvé řadě obezřetný postup při uskutečňování 
bankovních obchodu bez právních či jiných věcných rizik spočívající v posuzování 
schopnosti a ochoty klienta plnit své závazky (posouzení bonity a platební morálky, 
důvěryhodnosti a úvěruschopnosti). RSTS tak činí výhradně na základě příslušných zákonů 
a v jejich mezích. V rámci tohoto oprávnění se RSTS účastní výměny informací 
prostřednictvím těchto bankovních a úvěrových registrů: Bankovní registr klientských 
informací (dále jen „BRKI“), nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) 
a registr fyzických osob Sdružení SOLUS. Podrobné informace o těchto registrech 
a zpracování osobních údajů v nich naleznete v příslušných dokumentech na www.rsts.cz 
v sekci Dokumenty a sazebníky/Ostatní. Související informace lze nalézt rovněž přímo na 
stránkách těchto registru, např. zde.  

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na 
RSTS můžete kdykoliv obrátit. 

                                                 
8
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (v textu pouze „zákon o bankách“), zákon č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (v textu pouze „zákon o ochraně 

spotřebitele“) a zákon č. 257/2016 sb., o spotřebitelském úvěru („zákon o spotřebitelském úvěru) 
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