
 
    

 
 

Službu www.rixo.cz provozuje RIXO a.s., IČO: 01487779, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 
Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 25418 vedenou u Městského soudu 
v Praze. Společnost je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou podle zákona o distribuci 
pojištění a zajištění, a to jako samostatný zprostředkovatel. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŘÍZENÍM KOPIE PRŮKAZU TOTOŽNOSTI 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 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: 

Uděluji souhlas Společnosti s pořízením a zpracováním kopie mého Průkazu totožnosti 
a osobních údajů na něm uvedených za účelem ověření totožnosti / identity mé osoby.  

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a máte právo tento svůj souhlas kdykoliv a bez 
jakékoli sankce odvolat, a to odesláním emailové zprávy na adresu info@rixo.cz či doručením 
písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti. Odvoláním souhlasu však není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu do jeho odvolání. 

 VYSVĚTLENÍ:  

Pokud máte zájem, abychom si od Vámi určených pojišťoven místo Vás vyžádali kopie 
pojistných smluv a souvisejících pojistných podmínek, potřebujeme mít od Vás plnou moc. 
Samotná plná moc je udělena až Vaším odsouhlasením (podpisem) v prostředí 
uživatelského účtu. 

Abychom měli jistotu, že jste naši Společnost vyžádáním kopií Vašich pojistných smluv 
a pojistných podmínek pověřili opravdu Vy, potřebujeme si ověřit Vaši totožnost. To 
provedeme tak, že po nahrání kopie Vašeho (scanu) Průkazu totožnosti zaznamenáme 
Osobní údaje, které následně zkontrolujeme a porovnáme s Vašimi vyplněnými údaji 
v prostředí uživatelského účtu. Kopii (scan) průkazu totožnosti po provedené kontrole 
vymažeme a zlikvidujeme. 

Průkaz totožnosti, pomocí jehož kopie (scanu) můžeme ověřit Vaši totožnost je občanský průkaz, 
cestovní doklad, případně průkaz o povolení k pobytu.   

Společnost, které udělujete 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.  

Osobní údaje, které za účelem ověření Vaší totožnosti zaznamenáme, jsou Vaše jméno, příjmení, 
adresa trvalého bydliště, datum narození a rodné číslo, druh a číslo Vašeho průkazu totožnosti, 
stát a orgán, který ho vydal a dobu jeho platnosti. 

Doba zpracování, po kterou budeme Osobní údaje (vyjma kopie (scanu) Průkazu totožnosti) 
uchovávat, odpovídá době trvání Vašeho uživatelského účtu a dále době trvání nejdelší možné 
promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by mohly být uplatněny v souvislosti s tímto 
zpracováním. 

Další informace o zpracování, době zpracování, příjemcích osobních údajů a mých právech se 
zpracováním osobních údajů souvisejících jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních 
údajů. 


