Správcem Vámi uvedených osobních údajů je pojišťovací agent JARO, pojišťovací a finanční
společnost, s.r.o., IČ 278 56 461, ČNB registrace 129314PA, se sídlem v Prostějově, Na hrázi 3, PSČ:
796 01 (dále jen „JARO“ nebo „správce“). JARO je pro Vás kontaktní na adrese svého sídla,
elektronicky na e-mailu jaro@jaropojisteni.cz či na telefonu 734 157 370. Další informace naleznete
webu JARO, a to na www.jaropojisteni.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, v účinném znění a zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, v účinném znění.
Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s platnými právními předpisy a chránit je v maximální
možné míře, která odpovídá přísným bezpečnostním standardům. K oslovování můžeme využít email, telefon, SMS zprávu či klasickou poštu.
Pro předložení nabídek, budeme zpracovávat tyto kategorie Vašich osobních údajů:
identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech
totožnosti, obchodní jméno, IČ, adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště,
doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, sídlo podnikání,
elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
Udělením souhlasu výslovně prohlašujete, že souhlas s uvedeným zpracováním udělujete bezplatně a
jeho udělení nebylo spojeno ani podmíněno poskytnutím služby či jejím odběrem ani jiným
zvýhodněním. Dále potvrzujete, že jste se seznámil s informačním sdělením „Ochrana osobních
údajů“ uveřejněných na webovém portálu JARO, dostupném na URL odkazu:
https://www.jaropojisteni.cz/ochrana-osobnich-udaju , které obsahuje zejména Vaše práva vztahující
se ke zpracování údajů včetně práva na odvolání souhlasu nebo na přístup k informacím a podmínky
na ochranu práv.

Já, klient, tímto správci, společnosti JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o., uděluji, na
základě tohoto poučení svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem
nabízení zprostředkování uzavření pojistných smluv.
Souhlas byl udělen zaškrtnutím příslušného boxu:

a potvrzen používáním webové služby pro porovnání pojištění.

