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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“),  
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), 
dle č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 
 
Tímto uděluji společnosti Max banka a.s., IČ: 148 93 649, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00, Praha 4 - Krč, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „Banka“) jakožto správci 
osobních údajů, souhlas, aby po celou dobu trvání smluvního vztahu uzavřeného mezi mojí osobou a Bankou a 
následně 5 let po jeho skončení zpracovávala (a to i automatizovaně) a zejména prostřednictvím shromažďování, 
monitorování, profilování, zpracovávání, vyhodnocování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo 
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 
kombinování, blokování a likvidace) moje osobní údaje pro účely: 

• zjištění mých relevantních potřeb jakožto zákazníka Banky 
• nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů 

Banky 
 
Rovněž na stejnou dobu uděluji Bance souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a benefitních zákaznických 
programů Banky, a to jak elektronickými prostředky, tak v tištěné formě. 
 
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, 
datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, 
telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP 
adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích a to za podmínek uvedených v „Informačním 
Memorandu“. 
 

Jsem si vědom/a toho, že výše uvedený souhlas mohu kdykoliv odvolat a že poskytnutí mých osobních údajů za výše 
uvedenými účely je dobrovolné a prohlašuji, že souhlas poskytuji svobodně a z vlastní vůle. 
 
Jsem seznámen s tím, že tento souhlas mohu odvolat na pobočce Banky, prostřednictvím Internetového 
bankovnictví, dopisem adresovaným Bance nebo e-mailem adresovaným na dpo@maxbanka.eu . 
 

Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s Informačním Memorandem, ve kterém jsou podrobně popsána má práva, zcela 
jsem Informačnímu Memorandu porozuměl a jsem si vědom toho, že Informační Memorandum se může změnit. 
 
Jsem srozuměn s tím, že Banka, je na základě ustanovení GDPR a Zákona oprávněna zpracovávat moje osobní údaje 
pro účely přímého marketingu (informačních a produktových kampaní), a to v souvislosti s uzavřeným smluvním 
vztahem s tím, že se jedná o oprávněný zájem Banky. Mohu však s tímto vyjádřit nesouhlas. 
 
Uděluji též Bance souhlas, zasílat zprávy, informace, potvrzení o doručení zpráv, faktury, výzvy, upomínky a jiná 
sdělení ve věci smluvního vztahu a jejího plnění prostřednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostředků (zejména 
e-mailem), pokud Banka má takovýto kontakt k dispozici. Obdobně se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních sdělení 
v elektronické i v písemné formě ve věci nabídek služeb Banky. Jsem oprávněn odmítnout obchodní sdělení zasílané 
elektronickou formou podle platných právních předpisů. 
 
Zároveň beru na vědomí, neudělení nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle předchozích 
odstavců může mít za následek nemožnost poskytnout mi služby personifikovaným způsobem či v plném rozsahu. 
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