
Informace o zpracování osobních údajů 
 
 
 

Vážení zákazníci a obchodní partneři, 
 
níže prosím naleznete informace o rozsahu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva Vám náleží 
v souvislosti s tímto zpracováním. 
 
1. Identifikace správce 

 
Vaše osobní údaje jsou zpracovány naší společnosti: 
 

- MaFiPo, s.r.o. 
- IČO: 273 62 345 
- se sídlem Škroupova 891/19, Říčany, 251 01, 
- zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 108 462, 
- email: mafipo@mafipo.cz, 773 111 311 

 
jako správcem osobních údajů. 
 
2. Které osobní údaje zpracováváme 

 
- jméno a příjmení, 
- datum narození a rodné číslo, 
- adresa bydliště, 
- telefonní číslo a email 
- obrat (pokud se jedná o podnikatele) 
- údaje o zdravotním stavu (např. pro účely životního nebo úrazového pojištění). 

 
3. Proč údaje zpracováváme 

 
Vaše údaje zpracováváme: 
 

- pro marketingové účely, tj. zejména zasílání nabídek pojištění a dalších finančních služeb 
- pro účely plnění našich zákonných povinností 
- případnou ochranu našich práv a oprávněných zájmů 
- v souvislosti s plněním práv a povinností ze smluvních vztahů s Vámi. 

 
4. Jak údaje zpracováváme 

 
Jednotlivé údaje jsou zpracovávány zejména v souladu se zásadami uvedenými v čl. 5, odst. 1 GDPR, zejména je 
plněna podmínka zákonnosti, účelovosti, minimalizace, přesnosti, omezení uložení a ochrany jejich integrity. 
 
Při zpracování údajů dbáme na jejich maximální ochranu, kterou zajišťujeme technickými, organizačními a 
elektronickými prostředky. 
 
Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a po zániku účelu pro jejich zpracování tyto údaje 
odstraňujeme. 
 
5. Komu poskytujeme Vaše údaje 

 
Vaše údaje poskytujeme našim poskytovatelům IT systémů, spolupracujícím pojišťovacím zprostředkovatelům a dále 
v zákonem stanovených případech příslušným orgánům veřejné moci. 
 
6. Jaká jsou Vaše práva 

 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo: 
 

- kdykoliv odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním; 
- na přístup ke svým osobním údajům,  
- na jejich doplnění, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování 
- získat potvrzení o nezpracování Vašich údajů 
- vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost údajů 
- podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

mailto:mafipo@mafipo.cz

