INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a
nezbytnou součást našich systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování
Vašich osobní údajů.
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je, pokud jednáte za nebo se jinak účastníte činnosti
právnické osoby, která u správce žádá o úvěr nebo již úvěr sjednala, plnění právních povinností správce
(zejména v oblasti účetní a daňové a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu), jednání o uzavření smlouvy a její plnění a dále oprávněný zájem správce na
uskutečňování obchodů za přiměřené míry rizika (včetně posuzování Vaší schopnosti dostát svým
závazkům v rozsahu, v jakém ovlivňuje schopnost právnické osoby, za kterou jednáte nebo jejíž činnosti
se jinak účastníte, dostát svým závazkům), a ochraně práv a vymáhání právních nároků správce, včetně
případného postoupení pohledávek.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je, pokud máte se správcem uzavřenu Rámcovou
smlouvu o poskytování participací nebo o jejím uzavření jednáte, plnění právních povinností správce
(zejména v oblasti účetní a daňové a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu), jednání o uzavření smlouvy a její plnění, a dále oprávněný zájem Správce na
uskutečňování obchodů, a ochraně práv a vymáhání právních nároků správce.
Pokud jste politicky exponovanou osobou nebo jste evidováni na sankčních seznamech, Vaše údaje
zpracováváme na základě plnění právní povinnosti správce v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu.
V případě, že jej udělíte, je dále právním základem zpracování Váš souhlas s využitím Vašich osobních
údajů pro účely přímého marketingu. Tyto souhlasy můžete kdykoli odvolat zprávou elektronické pošty
zaslanou na info@nafirmy.cz.
KDO BUDE S VAŠIMI ÚDAJI PRACOVAT
Správcem Vašich osobních údajů je společnost CreativeDock Finance s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5,
150 00 Praha 5, Smíchov, IČO: 07190573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze pod sp. zn. C 296283 ("správce"). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo e-mailem
info@nafirmy.cz
O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE JEDNÁ
Pokud jednáte za nebo se jinak účastníte činnosti právnické osoby, která u správce žádá o úvěr nebo již
úvěr sjednala, shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, rodné číslo, datum narození, IČO),
údaje potřebné pro splnění povinností na úseku prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (zejména skeny nebo kopie dokladů totožnosti), údaje potřebné pro posouzení Vaší

schopnosti dostát Vašim závazkům (zejména rodinný stav, vzdělání, a Vaše finanční údaje jako příjmy a
výdaje, případně údaje o Vašem podnikání a údaje o dosavadním plnění Vašich smluvních závazků,
včetně údajů dostupných z veřejných rejstříků), údaje o Vašem zájmu o naše produkty a služby a údaje o
uzavřené smlouvě nebo smlouvách a o jejich plnění.
Zejména využíváme veřejné rejstříky fyzických a právnických osob, Insolvenční rejstřík, Centrální
evidenci exekucí (CEECR), Registr ekonomických subjektů (ARES), Nejsem dlužník veřejný portál
mfcr.cz, rejstřík Gnosus od Bisnode CR a.s.
Pokud máte se správcem uzavřenu Rámcovou smlouvu o poskytování participací nebo o jejím uzavření
jednáte, shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, rodné číslo, datum narození), údaje potřebné
pro splnění povinností na úseku prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(zejména skeny nebo kopie dokladů totožnosti), údaje potřebné pro jednání o uzavření smlouvy, údaje o
Vašem zájmu o naše produkty a služby a údaje o uzavřené smlouvě nebo smlouvách a o jejich plnění.
Pokud jste politicky exponovanou osobou nebo jste evidováni na sankčních seznamech, zpracováváme
Vaše identifikační údaje a údaje o Vašem politickém angažmá nebo údaje o Vaší evidenci na sankčních
seznamech z veřejně dostupných zdrojů.
PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL) A DOBA ZPRACOVÁNÍ
Účelem zpracování je:
Pokud jednáte za nebo se jinak účastníte činnosti právnické osoby, která u správce žádá o úvěr nebo již
úvěr sjednala
● posouzení schopnosti právnické osoby, za kterou jednáte nebo jejíž činnosti se jinak účastníte,
splácet úvěr
● jednání o uzavření smlouvy o úvěru
● nabídka participací na poskytnutém úvěru investorům
● plnění smlouvy či smluv, a případně ochrana našich práv vymáhání našich právních nároků
a/nebo obrana před uplatněnými právními nároky
● plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové
● vývoj produktů a služeb
● personalizace Vaší uživatelské zkušenosti
● vylepšování našich stránek
● vylepšování zákaznických služeb
● nabídka obchodů a služeb
● zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků.
Pokud máte se správcem uzavřenu Rámcovou smlouvu o poskytování participací nebo o jejím uzavření
jednáte
● jednání o uzavření Rámcové smlouvy o poskytování participací
● nabídka participací
● plnění Rámcové smlouvy o poskytování participací, a případně ochrana našich práv vymáhání
našich právních nároků a/nebo obrana před uplatněnými právními nároky

●
●
●
●
●
●

vývoj produktů a služeb
personalizace Vaší uživatelské zkušenosti
vylepšování našich stránek
vylepšování zákaznických služeb
nabídka obchodů a služeb
zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků.

I když s námi neuzavřete smlouvu ani o ní nejednáte, zpracováváme údaje o přístupech na naši
internetovou stránku za účelem
● kontroly a opravy chyb
● optimalizace internetových stránek
● zajištění ochrany před neoprávněným přístupem.
Pokud jste politicky exponovanou osobou nebo jste evidováni na sankčních seznamech, Vaše údaje
zpracováváme za účelem splnění právní povinnosti správce v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu.
Pokud s námi uzavřete smlouvu, zpracováváme Vaše údaje po celou dobu trvání takové smlouvy a po
dobu nezbytnou pro ochranu našich práv po jejím ukončení, která činí zpravidla 4 roky.
Údaje o Vašem zájmu uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytování participací, pokud k uzavření Rámcové
smlouvy o poskytování participací dosud nedošlo, zpracováváme po dobu 12 měsíců od Vaší poslední
interakce s námi.
Údaje o Vašem zájmu uzavřít smlouvu o úvěru, pokud k uzavření smlouvy o úvěru nedošlo,
zpracováváme po dobu 12 měsíců od Vaší poslední interakce s námi. To neplatí, pokud se s námi
dohodnete, že si přejete být evidováni v naší databázi.
Záznamy o přístupech do uživatelské zóny, které se netýkaly jednání o uzavření či změně smlouvy,
uchováváme zpravidla 180 dnů.
Záznamy o přístupech na internetové stránky, které se netýkaly Uživatelské zóny ani jednání o uzavření či
změně smlouvy, uchováváme zpravidla 30 dnů.
Pokud jste politicky exponovanou osobou nebo jste evidováni na sankčních seznamech, Vaše údaje
zpracováváme na po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti správce v oblasti opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná
se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené

uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků v souladu
s vnitřními předpisy).
KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDAT
Správci mohou společně, nebo každý z nich jednotlivě, Vaše údaje předat zpracovatelům, který jim
poskytují IT služby a další podpůrné služby. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě
EU. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo EU.
V případě, že je potřebné zajistit přepravu smlouvy nebo jiných dokumentů, můžeme předat Vaše osobní
údaje přepravci, například společnosti Dropick s.r.o., která bude zajišťovat fyzický podpis veškerých
právních dokumentů. V případě, že je to nutné pro vymáhání pohledávky, můžeme předat Vaše osobní
údaje osobě, která pro nás bude pohledávky vymáhat. V případě, že se rozhodneme pohledávku postoupit,
můžeme předat Vaše osobní údaje postupníkovi.
VAŠE PRÁVA
V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od správců požadovat
přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít,
aby správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a
můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete
odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně
správce (lze i elektronickou formou na adresu info@nafirmy.cz). Můžete podat stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese dpo@nafirmy.cz.
COOKIES
Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze.
Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke
sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics a HotJar.
Tyto stránky využívají cookies k vylepšení uživatelského zážitku při procházení. Z těchto cookies jsou
některé cookies kategorizované jako nezbytné a ukládány ve Vašem prohlížeči, protože zabezpečují
základní fungování stránek.
Nezbytné cookies
Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky. Tyto cookies
shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných
webových stránkách.
Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte tyto
stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele

relevantní. Tyto cookies budou ve Vašem prohlížeči ukládány pouze pokud s tím souhlasíte. Máte také
možnost s ukládáním těchto cookies nesouhlasit. Neudělení tohoto souhlasu však může ovlivnit Vaši
uživatelskou zkušenost.
Funkční
Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje, a tak Vám
nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní
informace, a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách.
Analytické
Analytické cookies nám umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies
poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd.
Výkonnostní
Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich
pomocí můžeme zlepšovat odezvu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies nám například
pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a jaký typ obsahu je
pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.
JAK GOOGLE VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIES
Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu
zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva
stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu
bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete zde.
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