INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO AKCIONÁŘE
KOMERČNÍ BANKY, A. S.
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 11407, IČO 453
17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B 1360 (dále jen „banka“), v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR“)
tímto v souvislosti s konáním valných hromad banky, vedením seznamu akcionářů a plnění
jiných povinností dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění („zákon o obchodních korporacích“),
informuje o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů akcionářů banky,
popřípadě jejich zástupců.
Konání valné hromady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a zpracování osobních
údajů je pro její realizaci nezbytné. Bance musí být známo, kdo je jejím akcionářem
v rozhodný den, kolik drží akcií, kdo z akcionářů nebo jejich zástupců se valné hromady
zúčastnil, jaké přednesl požadavky na vysvětlení, návrhy nebo protesty. Osobní údaje
obsažené ve výpisu z emise akcií k rozhodnému dni musí být zpracovány také proto, aby
bylo možno stanovit výsledky jednotlivých hlasování. Osobní údaje musí být též zpracovány
do zápisu z valné hromady a jeho příloh, který musí banka z valné hromady pořídit. Banka
musí být také schopna doložit v případě sporu, jak každý jednotlivý akcionář hlasoval. Pokud
valná hromada rozhodne o rozdělení podílu na zisku, musí banka identifikovat akcionáře,
kterým má být podíl na zisku vyplacen.
Banka je povinna informovat akcionáře o jejich právech z hlediska zpracování a ochrany
osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů. Banka se zavazuje
vhodným způsobem zabezpečit zpracování osobních údajů. Informace uvedené v tomto
dokumentu se vztahují jak na akcionáře banky, tak na jejich případné zástupce (dále také
společně jen „subjekt údajů“).
Jak je definován „Správce osobních údajů“
Správce osobních údajů subjektů údajů je banka.
Kontaktní údaje správce:
Komerční banka a. s., IČO: 45317054
Václavské náměstí 796/42
114 07 Praha 1
P.O. BOX 839
Česká republika
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data
Protection Officer):
DPO mohou subjekty údajů kontaktovat emailem na osobni_udaje@kb.cz nebo
písemně na adrese:
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Kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů
Na Příkopě 969/33
11407 Praha 1
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány
Banka zpracovává různé druhy osobních údajů ve vztahu k akcionářům, popřípadě jejich
zástupcům. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:
Jméno/a, příjmení, titul;
Datum narození;
Bydliště;
Číslo bankovního účtu akcionáře (netýká se zástupce akcionáře);
ID majitele ve výpisu z emise akcií (netýká se zástupce akcionáře);
Označení druhu akcie a jmenovitá hodnota akcií;
Emailová adresa;
Potvrzení o daňovém rezidenství;
Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který jej vydal;
Další údaje, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon či banka z důvodu oprávněného zájmu;
Případně informace poskytnuté dobrovolně akcionářem.
Banka získává osobní údaje z výpisu z emise akcií banky vedené Centrálním depozitářem
cenných papírů, ze smlouvy o přístupu ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě,
dále přímo od akcionáře, od orgánů státní správy nebo na základě právních předpisů.
Upozorňujeme, že v rámci výpisu z emise akcií banky vedené Centrálním depozitářem
cenných papírů je bance předáváno též rodné číslo akcionářů. Rodné číslo je zpracováno
v omezeném rozsahu pro splnění právní povinnosti jednoznačné identifikace akcionáře a
dále není nijak využíváno.
Kde jsou osobní údaje uloženy
Osobní údaje akcionářů mohou být uchovávány na zabezpečených serverech v IT
systémech banky v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a
uchovávány výhradně na území České republiky.
K jakému účelu jsou osobní údaje zpracovávány
Banka zpracovává osobní údaje akcionářů na základě následujících právních důvodů:
A) Plnění právní povinnosti
B) Oprávněný zájem banky
C) Plnění smlouvy o přístupu ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě
A)

Plnění právní povinnosti
Banka zpracovává osobní údaje akcionářů, popřípadě jejich zástupců v souvislosti
s výkonem práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionář a banka, zejména pro
účely hlasování formou korespondenčního hlasování o příslušných záležitostech
zařazených na pořad jednání valné hromady banky před konáním valné hromady,
účasti na valné hromadě banky a k výkonu práv a povinností na ní, výplaty podílu na
zisku (dividendy) a jiné účely stanovené právními předpisy. Jedná se o:
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i.
Výpis z emise akcií CDCP k rozhodnému dni
Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má
výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise akcií banky k rozhodnému dni.
Tento výpis získá banka od CDCP a je povinna jej předložit České národní bance
k vyjádření. Akcionář má právo požádat CDCP o informace, které o něm vede.
ii.
Registraci akcionářů na valné hromadě
Pro tento účel jsou údaje zpracovávány na základě výpisu z emise akcií CDCP tak,
aby bance umožnily jednoznačnou identifikaci a ověření totožnosti akcionáře nebo
jeho zástupce.
iii.
Písemné a ústní požadavky na vysvětlení, návrhy, protesty a zápis
Banka zpracovává písemné a ústní požadavky na vysvětlení, návrhy, protesty, které
akcionáři a jejich zástupci na valné hromadě vznesli, a to včetně osobních údajů,
pokud jsou v těchto dotazech uvedeny. Z jednání valné hromady se pořizuje v souladu
se zákonem o obchodních korporací a stanovami zápis, o jehož kopii mají právo si
akcionáři nebo jejich zástupci požádat.
Souhlas akcionáře, resp. jeho zástupce se zpracováním osobních údajů pro plnění
právní povinnosti se nevyžaduje.
Banka poskytuje osobní údaje akcionářů, popřípadě jejich zástupců:
 Zpracovatelům osobních údajů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě pokynů
banky. Jedná se zejména o subjekty zajišťující prezenci a hlasování na valné
hromadě, doručovatele, externí poradce banky;
 Též třetím stranám (jako samostatným správcům), mezi něž patří orgány státní
správy a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění
zákonem stanovených povinností;
 Veřejnosti v rozsahu, v jakém je banka povinna informovat o konání valné hromady,
publikovat návrhy a protinávrhy akcionářů, zveřejnit určité informace ve sbírce listin
apod.
a to zejména za účelem plnění právních povinností vyplývajících zejména ze:
 zákona o obchodních korporacích;
 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění;
 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
Doba zpracování osobních údajů nepřesáhne 10 let po ukončení majetkové účasti
v bance, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.
B)

Oprávněný zájem
Oprávněný zájem jako právní titul zpracování osobních údajů je možné uplatnit tam,
kde převažují oprávněné zájmy správce nad zájmy nebo základními právy a
svobodami subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Jde o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jedná se zejména o následující oprávněné zájmy banky:
Ochrana základních či jiných důležitých práv banky vyplývajících z obecně závazných
právních předpisů, v souvislosti s konáním valných hromad. Účelem je tedy zajištění
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řádného průběhu valné hromady, doložení výsledků hlasování, vyhotovení zápisu
z valné hromady, řešení otázek souvisejících s rozdělením a výplatou podílu na zisku
apod. Jedná se o:
i.
Záznam
Pro účely správného vyhotovení zápisu, zachycení ústních požadavků na vysvětlení,
návrhů nebo protestů a umožnění živého přenosu je o průběhu valné hromady
pořizován audio a video záznam. Tento záznam je pořizován pouze v sále tak, aby
zaznamenával oficiální průběh valné hromady.
ii.
Notářský zápis
Banka nechá pořídit o průběhu valné hromady notářský zápis osvědčující přijatá
rozhodnutí a průběh valné hromady. Podle konkrétního průběhu valné hromady může
notář v tomto notářském zápisu uvést rovněž osobní údaje subjektů údajů. Notářský
zápis bude sloužit jako podklad pro zápis příslušných údajů do obchodního rejstříku a
bude uložen do sbírky listin.
Doba zpracování se odvíjí od příslušného účelu. Pokud je jím například doložení
výsledků hlasování na valné hromadě, jsou osobní údaje uchovávány obvykle jen po
dobu, kdy lze napadat platnost rozhodování valné hromady. Obecně lze konstatovat,
že doba zpracování v tomto případě nepřekračuje zákonem stanovené promlčecí,
prekluzivní a jiné lhůty.
C)

Plnění smlouvy o přístupu ke korespondenčnímu hlasování
V případě, že mezi bankou a akcionářem došlo či dojde k uzavření smlouvy o přístupu
ke korespondenčnímu hlasování, je zpracování osobních údajů akcionáře nezbytné
též pro plnění této smlouvy. Ani v tomto případě tedy není vyžadován souhlas
akcionáře se zpracováním jeho osobních údajů.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů v tomto případě souvisí s předmětem
smlouvy a jedná se o údaje nezbytné pro zajištění korespondenčního hlasování ze
strany akcionáře. Doba zpracování osobních údajů v tomto případě odpovídá době
trvání smlouvy a dále době, po kterou nejsou vypořádány závazky z takové smlouvy.

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům banky, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, či
zpracovatelům s nimiž má banka uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam
zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání akcionářem.
Práva subjektu údajů (tj. akcionáře, zástupce akcionáře)
Akcionář i jeho zástupce mají za podmínek stanovených v GDPR právo:
a) na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo
omezení jejich zpracování;
b) právo požadovat přenositelnost osobních údajů;
c) podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz;
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Banka neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo by se jich významně
dotýkalo.
Akcionář i jeho zástupce mají též právo vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány s odkazem na oprávněné zájmy banky. Banka
osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
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