INFORMACE PRO KLIENTY
Vážení klienti,
dne 1. 12. 2018 převzala, případně převezme do konce roku 2019, správu Vaší pojistné smlouvy společnost
ASTORIE a.s., IČ 482 93 776 a s tím spojené i zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše údaje ASTORIE a.s., stejně jako naše společnost, zpracovává zcela transparentním způsobem a kdykoliv
během jejich zpracování můžete využít především níže uvedených práv:
 práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR), jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
výmaz (viz. čl. 17 GDPR), popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo vznést
námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
 práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
 práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
Bližší informace o Vašich právech včetně způsobu jejich uplatnění naleznete na www.astorieas.cz/onas/dokumenty v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů“.
Další informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím společnosti ASTORIE a.s. naleznete na
www.astorieas.cz/o-nas/dokumenty v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování a ochraně osobních
údajů“. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na ASTORII a.s. obracejte
prostřednictvím Infolinky +420 731 122 991, e-mailu: osobniudaje@astorieas.cz nebo písemně na adrese
ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem. Ve všech záležitostech souvisejících se
zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se
můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence: tel.: +420 731 631 972, e-mail: poverenec@astorieas.cz.
Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webových stránkách www.astorieas.cz/o-nas/dokumenty.

Samozřejmě ve výše uvedeném se můžete rovněž obracet i naší společnost AC CORPORATE a.s., a to
prostřednictvím Infolinky +420 737 269 128, e-mailu: osobniudaje@accorp.cz nebo písemně na adrese AC
CORPORATE a.s., Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem. Ve všech záležitostech souvisejících se
zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se
můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence: tel.: +420 731 631 972, e-mail: poverenec@accorp.cz.

