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Informace o zpracování osobních údajů za účelem zajištění výkonu práva subjektu 
údajů na přístup k osobním údajům 

  
 

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI 
CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, umožňuje subjektům výkon práv na přístup k osobním údajům podle článku 15 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), dále též jen „Nařízení“. 
 
Při realizaci tohoto práva má subjekt údajů oprávnění získat od společnosti PROFI CREDIT potvrzení, zda osobní údaje, které se 
ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším 
informacím uvedeným v článku 15 Nařízení. 
 
Za účelem zajištění výkonu práva subjektů údajů na přístup k osobním údajů společnost PROFI CREDIT zpracovává osobní 
údaje těchto subjektů údajů (tedy osob, které požádají o výkon práva na přístup k osobním údajům), a to za účelem přesné 
identifikace těchto sob, dohledání relevantních osobních údajů, zpracování odpovědi a uchování za účelem doložení splnění 
povinností dle Nařízení. 
 
Společnost PROFI CREDIT tímto poskytuje dotčeným subjektům údajů následující informace o tomto zpracování jejich osobních 
údajů:  
 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: 
Správcem osobních údajů je společnost: 
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 
2739, 530 02 Pardubice 
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892, Telefonní číslo: 800 166 000, 
E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky: www.proficredit.cz  
 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Pověřencem pro ochranu osobních můžete kontaktovat na emailové adrese: dpo@proficredit.cz 
 
3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ zpracování, kategorie dotčených údajů 
Účelem zpracování je zajišťování plnění povinnosti společnosti PROFI CREDIT, jako správce osobních údajů, realizovat právo 
subjektů údajů na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení a plnění povinnosti společnosti PROFI CREDIT, jako správce 
osobních údajů, dle článku 24 Nařízení zavést vhodná technicko-organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že 
zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s tímto Nařízením. Osobní údaje jsou konkrétně zpracovávány za účelem 
přesné identifikace subjektů údajů (tj. osob, které uplatní u společnosti PROFI CREDIT právo na přístup ke svým osobním 
údajům), dohledání relevantních osobních údajů, vyhotovení a poskytnutí (zaslání) odpovědi a uchování za účelem doložení 
splnění povinností dle Nařízení. Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého 
lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 
společnost PROFI CREDIT vztahuje. 
Za shora uvedenými účely budou zpracovávány následující kategorie Vašich osobních údajů: 

- Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (případně kontaktní adresa), email a telefonní číslo 
- Osobní údaje obsažené ve Vaší žádosti o přístup k osobním údajům 
- Osobní údaje obsažené v odpovědi společnosti PROFI CREDIT na Vaši žádost o přístup k osobním údajům 

 
Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší 
žádostí o výkon práva na přístup k osobním údajům. Bez poskytnutí těchto osobních údajů společnost PROFI CREDIT není 
schopna realizovat Vaše právo na přístup k osobním údajům. Pokud se rozhodnete o výkon práva na přístup k osobním údajům 
nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje poskytnout (k výkonu tohoto práva nejste povinen).  
 
4. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány, kritéria použitá pro stanovení této doby 
Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány ode dne jejich poskytnutí, po dobu vyřizování Vaší žádosti o přístup 
k osobním údajům a dále po dobu 3 let ode dne poskytnutí odpovědi na Vaši žádost o přístup k osobním údajům. U této 3 leté 
lhůty společnost PROFI CREDIT vychází z promlčecí doby pro zánik odpovědnosti za přestupky za porušení Nařízení. V případě, 
že dojde v souladu s právními předpisy k přerušení či stavění této promlčecí doby, dojde odpovídajícím způsobem k prodloužení 
doby, po kterou bude v daném případě společnost PROFI CREDIT tyto údaje zpracovávat a uchovávat. 
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5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
Společnost PROFI CREDIT bude Vaše osobní údaje předávat následujícím osobám: 
- Zpracovatelé Vašich osobních údajů, tj. osoby, které společnosti PROFI CREDIT poskytují určité služby, při kterých dochází 

v rámci shora uvedených účelů ke zpracování osobních údajů. Společnost PROFI CREDIT jako správce Vašich osobních 
údajů uzavřela s těmito osobami smlouvu o zpracování Vašich osobních údajů s náležitostmi dle nařízení. Konkrétně se  

- jedná zejména o následující kategorie osob: 
 
 
 
 
členové obchodní sítě společnosti PROFI CREDIT, členové inkasní sítě společnosti PROFI CREDIT, Poskytovatelé služeb 
Call centra, Poskytovatelé zásilkových služeb  

- Daňoví, účetní a právní poradci společnosti PROFI CREDIT - za účelem doložení splnění povinností dle Nařízení   
- Orgány dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) – za účelem 

doložení splnění povinností dle Nařízení   
- Vašim zástupcům (a to jak smluvních zástupcům, tak zástupcům ustanoveným na základě rozhodnutí či na základě zákona, 

zejména opatrovníkům). 
 

5. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím. 
6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných 
zdrojů: 
Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů:  

1) Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby 
2) Osobní údaje, které jsou zpracovávány o Vaší osobě společností PROFI CREDIT (pokud takové zpracování Vašich 

osobních údajů bude na základě Vaší žádosti o přístup k osobním údajům zjištěno a potvrzeno) 
7. V souvislosti s popsaným zpracováním osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně 
profilování. 
8. Další práva, která (jakožto subjekt údajů) máte na základě Nařízení  
Jako subjekt údajů máte dle Nařízení právo podat stížnost, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, 
právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt 
předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud nejsou splněny podmínky 
stanovené v Nařízení, a právo, aby v situaci, kdy je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude 
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, toto porušení správce bez zbytečného odkladu oznámil 
subjektu údajů. 
Podrobné informace o Vašich právech dle Nařízení jsou uvedeny v dokumentu Práva subjektů údajů dle GDPR, který je 
uveřejněn na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT https://www.proficredit.cz/public/uzitecne/dokumenty-ke-
stazeni/prava-subjektu-udaju-dle-gdpr.  
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