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Číslo pojištěnce (Vyplňuje pouze cizinec, 
bylo-li mu číslo přiděleno.):

Rodné  
číslo:

Nebylo-li přiděleno, vyplňte datum 
narození ve formátu DD.MM.RRRR.

Příjmení: 

Jméno: Titul  
za: 

Číslo  
dokladu:

Vydán 
kým:

Platnost 
do: . .    

Totožnost ověřena dle: OP CP

IČ:

Žádám o poskytnutí přehledu mých osobních údajů.1)

Identifikace typu žadatele: Klient Ostatní (Prosím specifikujte.)

Žádám o poskytnutí mých osobních údajů ve strojově čitelném formátu.2)

Uplatňuji své právo na ochranu osobních údajů a žádám o jejich výmaz.3)

Žádám o omezení zpracování mých osobních údajů, a to z následujícího důvodu/ů:4)

Lze zvolit jednu nebo více možností:

Jejich zpracování je protiprávní a odmítám jejich výmaz.6)

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.7)

Popírám přesnost mých osobních údajů.5) 

Vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu.9)

Odvolávám dříve udělený souhlas, aby se společnými správci mých osobních údajů staly společnosti skupiny Generali, a to:10)

Souhlas s kontaktováním za účelem marketingu, tj. s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností skupiny Generali po uvedenou dobu.

Souhlas s kontaktováním prostředky elektronické komunikace (e-mail, SMS, webové rozhraní, sociální sítě, mobilní aplikace apod.) za účelem 
marketingu, tj. s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností skupiny Generali po uvedenou dobu.

Způsob doručení odpovědi:

V listinné podobě (Odpověď bude zaslána na korespondenční adresu evidovanou u Generali PS.)

Na Klientský portál (Odpověď bude uložena na zabezpečené internetové stránky www.klientskyportal.cz.)

Vznáším námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR.8)

Jiné (Prosím specifikujte dotaz.)

Podpis klienta

Datum podpisu:

. . 2 0 2

Vyhrazeno pouze pro  
potřeby zprostředkovatele

Vyhrazeno pouze  
pro potřeby Generali PS

Místo pro úřední ověření podpisu na poště, obecním úřadě, případně u notáře.

Číslo 
smlouvy: 

Titul 
před: 

ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV  
v souvislosti s ochranou osobních údajů
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Generali penzijní společnost, a.s., tel.: +420 261 149 111, internet: www.generalipenze.cz, e-mail: info@generalipenze.cz

J M É N O  P Ř Í J M E N Í
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Číslo vyplňujte zleva.

K Ó D / ČO S .  Í S L O  
Kód zprostředkovatele / Osobní číslo prodejce

A G . Č . K .
Generali Česká Distribuce:
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Generali penzijní společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2738, 
IČ: 61858692, DIČ: CZ699001273, telefon: +420 261 149 111, e-mail: info@generalipenze.cz, internet: www.generalipenze.cz.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

1) Touto volbou uplatňujete vaše právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Bude vám předán seznam osobních údajů, které o vás Generali PS eviduje.
2) Touto volbou uplatňujete vaše právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Bude vám předán seznam osobních údajů, které o vás Generali PS eviduje, v běžně 

používaném a strojově čitelném formátu.
3) Touto volbou uplatňujete vaše právo „být zapomenut/a“ dle čl. 17 GDPR a vaše data budou vymazána, neexistuje-li právní titul a účel, pro které budou osobní 

údaje nadále zpracovávány (např. účel plnění vaší smlouvy).
4) Touto volbou omezíte zpracování vašich osobních údajů ze strany Generali PS na dobu nutnou k vyřízení vaší námitky. Vysvětlení důvodů omezení jsou uvedena 

na www.generalipenze.cz.
5) Touto volbou uplatňujete vaše právo na omezení zpracování a opravu osobních údajů, které o vás Generali PS eviduje v nepřesné formě dle čl. 16 a 18, odst. 1., písm. a). 

Dle vašeho upřesnění bude provedena oprava osobních údajů. Uveďte prosím správnou podobu osobních údajů, které považujete za nepřesné.
6) Touto volbou uplatňujete dle čl. 18, odst. 1., písm. b) GDPR vaše právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů ke konkrétnímu účelu a omezit jejich použití, 

nepožadujete však jejich výmaz.
7) Touto volbou uplatňujete dle čl. 18, odst. 1., písm. c) GDPR právo odmítnout výmaz vašich osobních údajů, u kterých pominuly právní tituly a účely zpracování 

ze strany Generali PS, ale požadujete jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
8) Touto volbou uplatňujete dle čl. 18, odst. 1., písm. d) GDPR právo na omezení zpracování vašich osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Generali PS pověřena, nebo za účelem uplatnění oprávněného zájmu Generali PS či třetí strany, včetně profilování 
prováděného za těmito účely. Uveďte důvod a obsah námitky.

9) Touto volbou uplatňujete vaše právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu ze strany Generali PS a jí pověřených zpracovatelů 
dle čl. 21, odst. 3.

10) Společnými správci vašich osobních údajů pro účely marketingu jsou tyto společnosti skupiny Generali: Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956; 
Generali Česká Distribuce a.s., IČ: 44795084; Europ Assistance s.r.o., IČ: 25287851; Generali Distribuce a.s., IČ: 27108562; Generali Investments CEE, investiční 
společnost, a.s., IČ: 43873766; Generali penzijní společnost, a.s., IČ: 61858692. Jste-li klientem/klientkou kterékoliv ze společnostní skupiny Generali, nebudeme 
vás moci kontaktovat nejen po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, ale ani po skončení posledního smluvního vztahu s kteroukoliv ze společností skupiny Generali, 
který existoval v den, kdy jste tento souhlas udělil/a.

Nezbytnost úředně ověřeného podpisu na Žádosti o uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů je určena dle typu práva, které žadatel uplatňuje.

VYSVĚTLIVKY

GDPR – General Data Protection Regulation
Generali PS – Generali penzijní společnost, a.s.

POUŽITÉ ZKRATKY

INFORMACE PRO KLIENTA

Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o spoření klientů a informací o dalších 
fyzických osobách, u kterých dochází ke zpracování osobních údajů, patří mezi 
priority Generali penzijní společnosti, a.s. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné 
a je o nich zachovávána mlčenlivost. Penzijní společnost klade důraz na bezpečnost 

při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných 
pravidel. Veškeré podstatné informace o zpracování osobních údajů naleznete 
na internetové stránce www.generalipenze.cz/informacni-povinnost.
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