
 
 
 

 

Službu www.rixo.cz provozuje RIXO a.s., IČO: 01487779, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 
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pojištění a zajištění, a to jako samostatný zprostředkovatel. 

SOUHLAS S VÝHRADNĚ AUTOMATIZOVANÝM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)  

TEXT SOUHLASU: 

Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje pomocí automatizovaného 

individuálního rozhodování, včetně profilování, a to za účelem zprostředkování pojištění mé 

osobě. 

VYSVĚTLENÍ: 

V některých případech při zprostředkování pojištění Společnost zpracovává Vaše osobní 

údaje výhradně automatizovaně, tedy bez lidského zásahu. Vaše osobní údaje a požadavky 

jsou zpracovány automaticky, je sestaven Váš profil, a na základě tohoto zpracování jsou 

Vám navrhnuta vhodná pojištění. K takovému automatickému zpracování potřebujeme Váš 

souhlas. Tato navržená pojištění je možné před sjednáním dále měnit podle Vašich 

požadavků a potřeb, a to prostřednictvím odborného, lidského pracovníka Společnosti.  

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné, avšak bez tohoto souhlasu Vám nebudeme moci 

poskytovat služby, pro které musíme dle GDPR vyžadovat Váš souhlas s výhradně 

automatizovaným zpracováním osobních údajů.  

Máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu 

info@rixo.cz či doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu do jeho odvolání. 

Společnost, které udělujete svůj souhlas, je RIXO a.s., IČO: 01487779, se sídlem Evropská 

2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25418 vedenou u 

Městského soudu v Praze.  

Kategorie údajů, s jejichž automatickým zpracováním vyslovujete souhlas, jsou identifikační 

údaje, kontaktní údaje, údaje obsažené ve smlouvách nahraných na Vašem uživatelském účtu 

(např. značka Vašeho vozidla), údaje pro zjištění Vašich potřeb a požadavků (např. údaje, které 

vyplníte v dotazníku, jako je třeba požadavek na sjednání povinného ručení), údaje potřebné pro 

ocenění rizika a sjednání příslušného pojištění (např. adresa nemovitosti nebo údaje z technického 

průkazu vozidla), profilové údaje (např. stáří Vašeho vozu nebo typ nemovitosti), údaje 

z komunikace mezi Vámi a Společností.  

Služby, při kterých automaticky zpracováváme Vaše osobní údaje a pro něž potřebujeme Váš 

souhlas, jsou ohodnocení nahraných a digitalizovaných pojistných smluv v prostředí uživatelského 

účtu s přidělením RIXO indexu, analýza Vašich požadavků a potřeb, doporučení a nabídka 

produktů životních a neživotních pojištění a jejich zprostředkování. 

Doba trvání, na kterou udělujete svůj souhlas, odpovídá době trvání Vašeho uživatelského účtu, 

jehož prostřednictvím Vám poskytujeme naše Služby. V případě, že svůj souhlas odvoláte, 

nebudeme nadále využívat automatizované postupy ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Můžeme je ale nadále uchovávat, a to až do uplynutí nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se 

veškerých nároků, které by mohly být uplatněny v souvislosti s naším předchozím zpracováním.  

Další informace o zpracování, době zpracování, příjemcích osobních údajů a Vašich právech se 

zpracováním osobních údajů souvisejících jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních 

údajů. 
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