
Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů 
Verze: 1, účinná od 1.dubna 2023 
Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů (Zásady) společností Půjčka.co 
srovnání s.r.o., IČO: 06582354, se sídlem Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 
Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. C 284209 (Půjčka.co), a dotFOX s.r.o., IČO: 02614791, DIČ: CZ02614791, 
se sídlem Pod Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 221471 (dotFOX) 
(Půjčka.co a dotFOX společně jen Společnosti). 
V souvislosti s poskytováním Služeb spočívajících v poskytování informačního a 
srovnávacího servisu prostřednictvím Webových stránek a call centra může dojít a 
zpravidla dochází ke zpracování osobních údajů subjektů údajů – Uživatelů a Klientů. 
Tímto dokumentem jsou Uživatelé a Klienti informováni, jak a proč jsou jejich osobní 
údaje zpracovávány, a jaká práva v této oblasti mají. Při zpracovávání osobních 
údajů jsou dodržovány právní předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochranně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákon č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Společnosti zpracovávají osobní údaje zejména z titulu plnění smlouvy o 
informačním a srovnávacím servisu, kterou uzavírají s Klienty prostřednictvím 
webových formulářů sdělením údajů ze strany Klienta. Zpracování probíhá tím 
způsobem, že Klientem sdělené údaje jsou uloženy u Společností a předány 
vybraným Poskytovatelům. Pokud vybraní Poskytovatelé neprojeví zájem 
poskytnout Klientovi svůj produkt nebo službu, dochází k dodatečnému 
předání údajů dalším Poskytovatelům ze seznamu Poskytovatelů bez dalšího 
upozornění Klienta. 
Zásady mohou být kdykoliv měněny vyvěšením nové verze Zásad na: https://
www.pujcka.co/o-nas 
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Seznam pojmů a použitých zkratek 
Zkratka Význam

dotFOX dotFOX s.r.o., IČO: 02614791, DIČ: CZ02614791, se sídlem Pod 
Stárkou 1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 
221471

GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochranně osobních údajů (tzv. GDPR)

Klient Uživatel, který využil Službu

Podmínky Obchodní podmínky pro provozování internetových portálů

Poskytovatel obchodní partner Společnosti nebo Společností, kterému mohou 
být předány údaje Uživatele za účelem poskytnutí služby nebo 
produktu ze strany Poskytovatele nebo obchodního partnera 
Poskytovatele

Půjčka.co Půjčka.co srovnání s.r.o., IČO: 06582354, se sídlem Pod Stárkou 
1560/35, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 284209

Služba služba informačního a srovnávacího servisu poskytovaná 
Společnostmi, která spočívá v předání údajů Už ivatele 
Poskytovatelům nebo v přesměrování Uživatele na internetové 
stránky vybraného Poskytovatele, jakož i v informování o 
parametrech nabídek Poskytovatelů

Společnost dotFOX nebo Půjčka.co

Společnosti dotFOX a Půjčka.co

subjekt údajů Uživatel a/nebo Klient

Uživatel uživatel Webových stránek, které jsou provozovány Společnostmi

Webové stránky webové stránky uvedené v čl. 1 odst. 2 Podmínek.

Zásady tyto zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů

ZSÚ zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 
pozdějších předpisů



1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1. Společnosti jsou společnými správci osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR, 
jelikož spoluurčují účel a prostředky zpracování osobních údajů. 

2. Společnosti se dohodly na vymezení odpovědnosti za plnění povinností dle 
GDPR tím způsobem, že za veškeré povinnosti, zejména pokud jde o výkon 
práv Uživatelů a Klientů a povinnosti poskytovat informace uvedené v 
článcích 13 a 14 GDPR, je odpovědná dotFOX. 

3. Kontaktními údaji pro subjekty údajů tak je sídlo dotFOX, e-mail: 
info@dotfox.cz a telefonní číslo +420 602 859 666. 

4. Společnostem nevznikla povinnost jmenovat pověřence na ochranu 
osobních údajů. 

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

1. Společnosti a jejich smluvní zpracovatelé zpracovávají v návaznosti na 
příslušný právní titul a účel zpracování zejména tyto kategorie osobních 
údajů: 

a) identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa 
(zejm. trvalého pobytu, přechodného pobytu, doručovací), rodné číslo, 
číslo občanského průkazu; 

b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa; 

c) elektronické údaje: IP adresa; 

d) další osobní údaje spojené se Službou: informace o příjmech a výdajích, 
zdroj příjmů, sociodemografické údaje, výše čistého měsíčního příjmu, 
vedení exekuce, detaily požadovaného produktu nebo služby; 

e) osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v rámci audio 
záznamů nad rámec výše zmíněných údajů; 

f) osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů ve webových 
formulářích nad rámec výše zmíněných údajů. 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto 
zpracování je nezbytné pro: 

a) splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, nebo pro provedení 
opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 
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1 písm. b) GDPR (zejména smlouva o informačním a srovnávacím 
servisu); 

b) splnění právních povinností, které se na Společnosti vztahují, ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění 
povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů; 

c) účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 
1 písm. f) GDPR. 

2. Údaje mohou být zpracovávány rovněž na základě souhlasu se 
zpracováním osobních údajů, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to 
pouze v případě, že Uživatel nebo Klient takový souhlas svobodně a 
dobrovolně udělí. 

3. Uživatel nebo Klient může udělit souhlas potřebný dle zvláštních právních 
předpisů (nikoliv souhlas dle odst. 3.2 těchto Zásad) rovněž samotným 
sdělením údajů. 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A RETENČNÍ DOBA  

1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností 
ze smlouvy o informačním a srovnávacím servisu a dále po dobu nutnou pro 
účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, 
nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, 
případně po dobu nutnou k ochraně práv Společností. 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ 
ZÁKLAD

R E T E N Č N Í 
DOBA

Z á z n a m y h l a s o v é k o m u n i k a c e – 
pořizování záznamů hovorů za účelem 
zaznamenání požadavků a přání volajících 
a z důvodu bezpečnosti a ochrany 
oprávněných zájmů správce.

3.1.a; 3.1.c Poskytnutí Služby 
+ 4 roky.

Výkon práv a povinností z uzavřených 
smluv o informačním a srovnávacím 
servisu, včetně činností před uzavřením 
smlouvy, obsluha, reklamace, fakturace, 
správa a zajištění plnění smluvních 
závazků.

3.1.a Poskytnutí Služby 
+ 4 roky.

Nabídka služeb Klientům (přímý marketing, 
cross-sell/up-sell, e-mailing).

3.1.c Poskytnutí Služby 
+ 3 roky.



5. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ 

1. Osobní údaje jsou zpracovávány rovněž automatizovaně v elektronické 
formě. K tomu jsou přitom přijata bezpečnostní opatření, a to technická, 
mechanická i organizační, která zajišťují jejich ochranu tak, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

2. K automatizovanému zpracování dochází zejména v rámci předávání údajů 
Poskytovatelům v rámci Služby. K automatizovanému zpracování dále 
dochází v případě, kdy Společnost obdrží informaci o tom, že vybraný 
Poskytovatel nemá zájem poskytnout Klientovi produkt nebo službu. V tomto 
případě dochází v rámci Služby k automatizovanému předání kontaktních 
údajů Klienta jinému Poskytovateli v souladu s čl. 3. odst. 3. písm. e) 
Podmínek. 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Příjemci osobních údajů budou zejména Poskytovatelé (poskytovatelé úvěrů 
a jiných finančních služeb) uvedení v seznamu Poskytovatelů. 

2. Často budou příjemci osobních údajů rovněž dodavatelé IT služeb, včetně 
cloudových uložišť, marketingové agentury, advokáti, dodavatelé dalších 
služeb, obchodní zástupci, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, 
případně kurýři. 

3. Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či 

Evidence právních a soudních sporů. 3.1.c Doba trvání sporu 
+ 4 roky.

Evidence subjektů údajů, kteří uplatnili 
práva dle GDPR.

3.1.b 4 r o k y p o 
uplatnění práva.

Vedení evidence příchozí a odchozí 
korespondence včetně zajištění životního 
cyklu dokumentů ve spisovnách.

3.1.c 10 let.

Splnění povinností stanovených zákonem, 
zejm. ZSÚ, zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z př idané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.1.b P o d o b u 
s t a n o v e n o u 
v p r á v n í m 
předpise.
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jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Společnostem ukládají obecně 
závazné právní předpisy. 

4. Společnosti nemají v úmyslu předat osobní údaje Uživatelů/Klientů do třetí 
země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

1. Za podmínek stanovených v GDPR mají Uživatele a/nebo Klienti právo 
požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních 
údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů. 
Pokud udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat. 

2. V případě podezření na porušení povinností při zpracování osobních údajů 
mají subjekty údajů mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu 
(Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail 
posta@uoou.cz). 

3. Uživatelé a Klienti nemají povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí 
osobních údajů je však nutným požadavkem pro poskytování Služby a bez 
poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu o informačním a 
srovnávacím servisu či ji ze strany Společností splnit a poskytnout tak 
Službu. 

8. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Společnosti získávají osobní údaje přímo od Uživatelů a Klientů, zejména v 
rámci jednání o poskytnutí Služby a dále v průběhu poskytování Služby. 

2. Společnosti mohou získat údaje rovněž od Poskytovatelů v případě, že 
Společnostem vznikne nárok na odměnu nebo provizi. 

mailto:posta@uoou.cz

