SOUHLAS S VYUŽITÍM ÚDAJŮ
Z PLATEBNÍHO ÚČTU VEDENÉHO V JINÉ
BANCE PRO ÚČELY MARKETINGU
Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i
obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje a dále údaje získané v rámci připojení Vašeho platebního
účtu vedeného u jiného peněžního ústavu do našeho internetového bankovnictví (tj. v rámci námi poskytované služby
informování o platebním účtu), a to zejména údaje o transakční historii a zůstatcích na těchto účtech.

K čemu budeme Vaše osobní údaje používat?
Osobní údaje budeme na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat k těmto účelům:

Marketingové využití dat
Abychom poskytovali služby, které jsou relevantní pro naše klienty, potřebujeme provádět analýzy vašich profilových údajů
a údajů o produktech a službách. Analýzy využíváme pro personalizované nabídky produktů a služeb, marketingové
zpracování Vašich údajů jako např. analýzy a profilování, průzkumy a uživatelské testování s cílem přizpůsobit naši
nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Vytváření analytických modelů
Při tvorbě analytických modelů spojujeme, porovnáváme a analyzujeme údaje o produktech a službách, aby bylo možné
statistickými metodami správně odhadnout a poté naplnit potřeby vybraných kategorií subjektů. Modely necílíme na
konkrétní osoby. Data prozkoumáváme na plně anonymní úrovni, abychom tyto analýzy mohli uveřejnit.

Výzkum produktů a analýza trhu
Používáme anonymizované údaje o produktech a službách a profilové údaje k výzkumu produktů a služeb, abychom
analyzovali situaci na trhu a zlepšovali naše postavení nabídkou nových a lepších služeb a inovovaných produktů. Chceme
také znát vývojové trendy.

Doba trvání souhlasu
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti ode dne jeho udělení po dobu 1 roku od ukončení
posledního připojení platebního účtu vedeného u jiného peněžního ústavu v rámci služby informování o platebním účtu,
nebo dokud jej neodvoláte. V případě, že připojení platebního účtu obnovíte během trvání souhlasu, neudělujete souhlas
nový, pouze se doba platnosti souhlasu odvozuje od tohoto připojení.

Je možné odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat v internetovém bankovnictví
MojeBanka v sekci Nastavení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním.
Více informací o zpracování osobních údajů v KB včetně vašich práv naleznete v dokumentu Informace o zpracování
osobních údajů dostupném na internetových stránkách KB.
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