Souhlasy zákazníka se zpracováním osobních údajů
Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4519

Zákazník
Číslo komisionářské smlouvy

Všechna Příjmení

Všechna Jména

Rodné číslo

Vyplněním a podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v rozsahu uvedeném níže. Detailní informace o zpracování osobních údajů, včetně
postupu, jak uplatnit Vaše práva, naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ přístupném na naší internetové adrese (tj. na Internetové adrese Obchodníka).
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat jedním z dále uvedených způsobů. Pokud bude naše rozhodnutí založeno výhradně na automatizovaném zpracování, máte právo
na lidský zásah do procesu rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a případně naše rozhodnutí učiněné automaticky napadnout.
V případě, že nebude označena ani jedna odpověď, má se za to, že zákazník souhlas neuděluje.
Vaše práva můžete uplatnit: (i) zasláním e-mailu na klient@kkip.cz, který bude podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, nebo z poslední emailové adresy, která byla sdělená zákazníkem společnosti; (ii) skrze klientskou linku +420 210 320 101 (ke komunikaci budete potřebovat Váš PIN); (iii) vyplněním formuláře „Souhlasy zákazníka“ s ověřením podpisu zákazníka
prostřednictvím jakéhokoli vázaného zástupce činného pro investičního zprostředkovatele poskytujícího zákazníkovi zákaznický servis jménem společnosti; (iv) zasláním listinné žádosti
s úředně ověřeným podpisem na kontaktní adresu Obchodníka; (v) zasláním žádosti prostřednictvím datové schránky euweiyg; (vi) prostřednictvím aplikace KKinvestor. Vyplněním a podepsáním tohoto dokumentu prohlašujete, že jste se před udělením jakéhokoliv souhlasu seznámil s „Informacemi o zpracování osobních údajů“.

Souhlasy zákazníka
MARKETINGOVÝ SOUHLAS
Jaké osobní údaje?
Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje uvedené v komisionářské smlouvě včetně telefonního čísla, a dále údaje
uvedené v našich dotaznících, údaje o investování, důvěryhodnosti a o využívání našich produktů a služeb.
Za jakým účelem a na jak dlouho?
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem nabídky našich produktů a služeb. Po dobu trvání tohoto souhlasu Vás můžeme příležitostně kontaktovat telefonicky
(včetně sms), elektronicky a poštou. Abychom mohli přizpůsobit nabídku Vašim potřebám, budeme Vaše údaje zpracovávat také za účelem analýzy a profilování,
přičemž může jít o proces výhradně automatizovaný, tedy bez lidského zásahu, který pro Vás může mít významné právní účinky. Tento souhlas nám udělujete na dobu
trvání našeho smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho skončení.
Komu údaje předáme?
Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být předány našim smluvním partnerům, kteří pro nás v pozici zpracovatele přímo oslovují klienty s nabídkou našich nebo
jiných produktů a služeb.

Souhlasím

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A UCHOVÁNÍM KOPIE PRŮKAZU TOTOŽNOSTI
Jaké osobní údaje?
Na základě tohoto souhlasu pořídíme kopii Vašeho průkazu totožnosti a budeme zpracovávat Vaše údaje uvedené ve Vašem průkazu totožnosti včetně fotografie.
Za jakým účelem a na jak dlouho?
Vaše údaje budou zpracovány za účelem náležité identifikace Vaší osoby a k naplnění účelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu. Tento souhlas nám udělujete jednorázově k pořízení dané kopie.

Souhlasím

Nesouhlasím

Nesouhlasím

NESOUHLASÍM SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ.

V

Podpis zákazníka

Za obchodníka

Dne

V případě, že podpis zákazníka neověřuje zprostředkovatel, je třeba aby na dokumentu byl úředně ověřený podpis. Podpis Vám ověří notář nebo kontaktní místo veřejné správy (např. Czech
POINT).

Ověření totožnosti zákazníka
Druh průkazu totožnosti

Číslo průkazu totožnosti
Datum platnosti
verze 2/2021 514563

Kdo vydal

Identifikace zprostředkovatele
Název společnosti
Telefon poradce

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

Příjmení a jméno poradce
Identifikační číslo společnosti

Identifikační číslo poradce

www.kkip.cz

klient@kkip.cz
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