
Účel a právní základ zpracování 

Účelem zpracování osobních údajů klientů CAPTUS (včetně potencionálních klientů) či zástupců, 
zaměstnanců či kontaktních osob klientů CAPTUS je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy 
uzavřené mezi CAPTUS a příslušným klientem. 

Účelem zpracování osobních údajů klientů  CAPTUS(včetně potencionálních klientů) či zástupců, 
zaměstnanců či kontaktních osob klientů CAPTUS může být též řádná příprava, projednání, 
uzavření, plnění a vymáhání (včetně likvidace případných pojistných událostí) smlouvy uzavřené 
mezi klientem CAPTUS a pojišťovnou za přispění CAPTUS jako pojišťovacího nebo investičního 
zprostředkovatele. V těchto případech může CAPTUS zpracovávat osobní údaje z části jako správce 
(v tomto případě je právním základem zpracování oprávněný zájem CAPTUS  na řádném výkonu 
činnosti pojišťovacího zprostředkovatele), z části jako zpracovatel (např. jako zpracovatel 
pojišťovny). 

V případech, kdy to je nezbytně nutné (např. v případě sjednávání smlouvy o životním pojištění) 
může CAPTUS v souvislosti s výše uvedenými účely zpracovávat též údaje o zdravotním stavu 
klienta. 

Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje klientů  CAPTUS (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob), které  
CAPTUS zpracovává jako správce, mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či 
smluvních povinností CAPTUS následujícím příjemcům: pojišťovny, auditoři či právní nebo daňoví 
poradci, státní orgány (Česká národní banka, soudy, apod.) 

Zpracováním osobních údajů klientů (včetně potencionálních klientů) či jejich zástupců, 
zaměstnanců či kontaktních osob mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé 
databázových či jiných informačních systémů používaných společností CAPTUS ,poskytovatelé 
datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé či 
vázaní zástupci spolupracující se společností CAPTUS. 

Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje klientů  CAPTUS(bývalých klientů) či jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních 
osob jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu příslušného klienta k  CAPTUS a dále 
ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo 
s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy 
předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby. 

Osobní údaje potencionálních klientů (či jejich zástupců) jsou uchovávány po dobu přípravy a 
vyjednávání podmínek eventuální smlouvy mezi CAPTUS a takovým potencionálním klientem. 
Pokud k uzavření smlouvy nedojde, osobní údaje nejsou dále uchovávány.  

Požadavek poskytnutí osobních údajů 

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. 
vymáhání) smlouvy mezi CAPTUS a klientem (bývalým klientem) CAPTUS je poskytnutí 



osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke 
vzniku smluvního vztahu mezi klientem a  CAPTUS


