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P R I V A C Y  P O LI C Y  

Effective from July 15th of 2022 

1. General provisions  

1.1. PAYMONT, UAB is an electronic money 

institution licensed by the Bank of Lithuania 

(license No. 80), incorporated and existing in the 

Republic of Lithuania, company identification 

number 305673740, having its registered office 

at Gynėjų g. 14-65, 01109 Vilnius, Lithuania 

(hereinafter referred to as the “Institution”).  

1.2. Personal data collected by Institution are 

processed in accordance with the Law on Legal 

Protection of Personal Data of the Republic of 

Lithuania, the General Data Protection 

Regulation and other legal acts. All employees, 

agents and employees of the agents of 

Institution who know the secret of Personal data 

must keep it safe even after termination of the 

employment or contractual relationship.  

1.3. When the potential Institution’s Client is a 

legal person, the head or other representative of 

the current Client, who fills out the registration 

application form for the use of Institution’s 

products and services, shall properly inform the 

Data subjects (Beneficial owners, Head, etc.) 

about the transfer of their data to the Institution, 

as well as the contents of the Institution’s 

Privacy policy.  

 

Z Á S A D Y  O CH R A NY  O SO B N Í C H 

Ú D A JŮ  

Platné od 15. července 2022 

1. Obecná ustanovení  

1.1. PAYMONT, UAB je instituce elektronických 

peněz s licencí Litevské centrální banky 

(licence č. 80), založená a působící v Litevské 

republice, IČO 305673740, se sídlem na adrese 

Gynėjų g. 14-65, 01109 Vilnius, Litva (dále jen 

"Instituce") 

 

1.2. Osobní údaje shromážděné Institucí jsou 

zpracovávány v souladu se Zákonem o právní 

ochraně Osobních údajů Litevské republiky, 

Obecným nařízením o ochraně Osobních údajů 

a dalšími právními předpisy. Všichni 

zaměstnanci, zástupci a zaměstnanci zástupců 

Instituce, kteří mají přístup k Osobním údajům, 

jsou povinni je uchovávat v bezpečí i po 

ukončení pracovního nebo smluvního vztahu. 

 

1.3. Pokud je potenciálním Klientem Instituce 

právnická osoba, vedoucí nebo jiný zástupce 

stávajícího Klienta, který vyplňuje registrační 

žádost o využívání produktů a služeb Instituce, 

řádně informuje subjekty údajů (oprávněné 

vlastníky, vedoucího apod.) o předání jejich 

údajů Instituci, jakož i o obsahu Zásad ochrany 
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2. Purposes of the processing

2.1. The main purpose for which the Institution

process your Personal data is to provide the

payment services to Clients who send and

receive payments. As a payment service

provider, Institution is bound by law to establish

and verify your identity prior to providing you

with financial services, also, at the time of the

provision of the services, to request further

information, as well as assess and store this

information for the retention period set out by

legislation. Taking this into account, you must

provide correct and complete information.

Further, Institution specifies the data and

purpose of which these data are processed.

2.2. Institution may also need additional

commercial and / or identification information

from you which is needed for the fulfilment of all

legal obligations imposed on the Institution by

applicable laws.

2.3. By providing the Personal data of any

individual (other than yourself) to us during your

use of our Services, you promise that you have

obtained consent from such individual to

disclose their Personal data to us, as well their

consent to our processing, use and disclosure of

such Personal data, for the purposes set out in

this Privacy Policy.

Institution shall collect and process Personal

data for purposes of:

 Client's identification;

Osobních údajů Instituce. 

 

2. Účely zpracování 

2.1. Hlavním účelem, pro který Instituce 

zpracovává Vaše Osobní údaje, je poskytování 

platebních služeb Klientům, kteří odesílají a 

přijímají platby. Jako poskytovatel platebních 

služeb je Instituce ze zákona povinna zjistit a 

ověřit Vaši totožnost před tím, než Vám začne 

poskytovat finanční služby, stejně tak může v 

době poskytování služeb požádat o další 

informace, jakož i tyto informace 

vyhodnocovat a uchovávat po dobu 

stanovenou právními předpisy. S ohledem na 

to musíte poskytnout správné a úplné 

informace. Instituce dále specifikuje údaje a 

účel, pro který jsou tyto údaje zpracovávány.   
 

2.2. Instituce od Vás může potřebovat také 

další obchodní a/nebo identifikační údaje, 

které jsou nezbytné pro splnění všech právních 

povinností, které Instituci ukládají platné 

právní předpisy. 

2.3. Tím, že nám při využívání našich služeb 

poskytnete Osobní údaje jakékoli fyzické 

osoby (jiné než vy), potvrzujete, že jste od této 

osoby získali souhlas s poskytnutím jejích 

Osobních údajů nám, jakož i její souhlas se 

zpracováním, použitím a zveřejněním těchto 

Osobních údajů, a to pro účely uvedené v 

těchto Zásadách ochrany Osobních údajů. 
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 Conclusion and execution of agreements,

provision of payment services (transfers of

funds, payment collection and other);

 Providing Client services (including responses

to questions, feedback, complaints, and the

provision of the information regarding the

Institution’s products or services);

 implementation of obligations under the Law

on Money Laundering and Terrorist Financing

Prevention (Client’s identification, ongoing

monitoring of the Client’s activity, risk

assessment, other);

 support and administration of relations with

Clients,

 prevent disputes and collect evidence

(recording phone conversations),

 Protection of interests of the Institution and

the Client (video surveillance in the premises

of Institution);

 Direct marketing.

3. Direct marketing

3.1. We may use your Personal data for direct

marketing purposes in order to provide you with

the offers and information about our Services (e.

g. new products, etc.). For this purpose, we

process and use the following Personal data:

your name, surname, e-mail and telephone

number, however you may not consent to such

use of your Personal data. If you do not have an

Instituce shromažďuje a zpracovává Osobní 

údaje pro účely: 

 identifikace Klienta; 

 uzavírání a plnění smluv, poskytování 

platebních služeb (převody peněžních 

prostředků, inkaso plateb a další); 

 poskytování služeb Klientovi (včetně 

odpovědí na dotazy, poskytování zpětné 

vazby, vyřizování stížností a poskytování 

informací o produktech nebo službách 

Instituce); 

 plnění povinností podle Zákona o praní 

špinavých peněz a financování terorismu 

(identifikace Klienta, průběžné sledování 

činnosti Klienta, hodnocení rizik, jiné);  

 podpora a správa vztahů s Klienty, 

 předcházení sporům a shromažďování 

důkazů (nahrávání telefonních hovorů),  

  ochrana zájmů Instituce a Klienta 

(kamerový dohled v prostorách Instituce/ 

zabezpečení prostor Instituce kamerovým 

systémem); 

  přímý marketing. 

 

3. Přímý marketing 

3.1. Vaše Osobní údaje můžeme použít pro účely

přímého marketingu, abychom vám mohli 

poskytovat nabídky a informace o našich službách 

(např. o nových produktech atd.). Za tímto účelem 

zpracováváme a používáme následující Osobní 

údaje: vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní 

číslo, přičemž je možné s takovým použitím 
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Agreement with Institution, we process your

Personal data upon receipt of your additional

consent.

3.2. Personal data collected for direct marketing

purposes may be processed only in those

instances where the Client or potential Client has

given clear consent for such actions. Consent can

only be collected in a manner in which it is clearly

indicated that the Client or potential Client

agrees with the processing of their Personal data

for the purposes of direct marketing. Direct

marketing is all activities by which the Institution

offers its goods or services to the Client or

potential Client by post, telephone or other

direct means. In the event that the Client or

potential Client refuses consent to the

processing of their Personal data for direct

marketing purposes, their Personal data will not

be processed for direct marketing purposes.

3.3. The Client or potential Client is granted the

right to withdraw the consent given for the

processing of the Personal data for the purposes

of the direct marketing. The Client or potential

Client may withdraw the given consent by

sending a request via e-mail:

support@paymont.eu.

4. Types and sources of processed Personal data

4.1. In accordance with the purposes specified

above the following Personal data is being

processed by the Institution:

Osobních údajů nesouhlasit. Pokud nemáte s 

Institucí uzavřenou Smlouvu, zpracováváme vaše 

Osobní údaje po obdržení vašeho dodatečného 

souhlasu. 

3.2. Osobní údaje shromážděné pro účely přímého 

marketingu mohou být zpracovávány pouze v 

případě, že Klient nebo potenciální Klient udělil k 

takovému jednání jasný souhlas. Souhlas může být 

získán pouze takovým způsobem, kdy je jasně 

uvedeno, že Klient nebo potenciální Klient souhlasí 

se zpracováním svých Osobních údajů pro účely

přímého marketingu. Přímým marketingem se 

rozumí veškeré činnosti, kterými Instituce nabízí 

Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi své zboží 

nebo služby poštou, telefonicky nebo jinými 

přímými prostředky. V případě, že Klient nebo 

potenciální Klient odmítne souhlas se zpracováním 

svých Osobních údajů pro účely přímého 

marketingu, nebudou jeho Osobní údaje pro účely 

přímého marketingu zpracovávány. 

3.3. Klient nebo potenciální Klient má právo 

odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů 

pro účely přímého marketingu. Klient nebo 

potenciální Klient může odvolat udělený souhlas 

zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu: 

support@paymont.eu. 

4. Typy a zdroje zpracovávaných Osobních údajů  

4.1. V souladu s výše uvedenými účely Instituce 

zpracovává následující Osobní údaje: 

 

a) v případě Klientů nebo potenciálních Klientů 
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a) in case of Clients or potential Clients

(natural persons): first name, surname, personal

identification number, date of birth, place of

birth, nationality, age (year of birth), permanent

residence/stay address, place of residence,

identification card (passport or similar

identification document) number, place of issue,

date of issue and expiry date, phone number, e-

mail address, photograph, signature, video and

audio recording for identification, telephone

conversations, Client IP addresses, date of

transaction, transaction amount, currency,

location, data concerning the beneficiary of the

funds, history of the actions performed, the

source of funds, etc.;

b) in case of representatives of Clients -

legal entities (members of the Client’s

management bodies and other representatives

who are authorized according to corporate

documents to represent the Client in relations

with the Institution or acting in accordance with

power of attorney, or by official appointment for

the purposes of representing the Client): first

name, surname, personal identification number,

date of birth, place of birth, nationality, age (year

of birth), address, place of residence,

identification card (passport or similar

identification document) number, place of issue,

date of issue and expiry date, phone number, e-

mail address, photograph, signature, video and

audio recording for identification, date of

transaction, transaction amount, currency, data

concerning the beneficiary of the funds (natural

person’s name, surname, date of birth, personal

identification number or other unique character

assigned to this person to identify the person,

(fyzických osob): jméno, příjmení, osobní 

identifikační číslo, datum narození, místo 

narození, státní příslušnost, věk (rok narození), 

adresa trvalého bydliště/pobytu, místo pobytu, 

číslo průkazu totožnosti (cestovního pasu nebo 

obdobného identifikačního dokladu), místo 

vydání, datum vydání a datum konce platnosti, 

telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, 

podpis, obrazový a zvukový záznam za účelem 

identifikace, telefonní hovory, IP adresy Klientů, 

datum transakce, částka transakce, měna, místo, 

údaje o příjemci finančních prostředků, historie 

provedených akcí (činností), zdroj finančních 

prostředků atd.; 

b) v případě zástupců Klientů - právnických osob 

(členů řídících orgánů Klienta a dalších zástupců, 

kteří jsou podle firemních dokumentů oprávněni 

zastupovat Klienta ve vztahu k Instituci nebo 

jednají na základě plné moci, případně na základě 

oficiálního jmenování pro účely zastupování 

Klienta): jméno, příjmení, osobní identifikační 

číslo, datum narození, místo narození, státní 

příslušnost, věk (rok narození), adresa, místo 

bydliště, číslo průkazu totožnosti (cestovního pasu 

nebo obdobného identifikačního dokladu), místo 

vydání, datum vydání a datum konce platnosti, 

telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, 

podpis, obrazový a zvukový záznam pro 

identifikaci, datum transakce, částka transakce, 

měna, údaje o příjemci peněžních prostředků 

(jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby, 

osobní identifikační číslo nebo jiný jedinečný znak 
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legal entity name, legal form, registered office

address, identification number, if any), etc.;

c) in case of Ultimate beneficiary owners of

the Clients - legal entities (natural persons who

directly or indirectly own a legal entity with a

sufficient number of shares or voting rights or

otherwise exercise control): first name,

surname, personal identification number, date

of birth, place of birth, nationality, age (year of

birth), address, place of residence, identification

card (passport or similar identification

document) number, place of issue, date of issue

and expiry date, phone number, e-mail address,

photograph, signature, number of shares held,

voting rights or share capital, date of transaction,

transaction amount, currency, data concerning

the beneficiary of funds (natural person’s name,

surname, date of birth, personal identification

number, or other unique character assigned to

this person to identify the person, legal entity

name, legal form, registered office address,

identification number, if any), etc.

4.2. The Institution has the right to collect and 

process any Personal data other than that 

specified above, provided that legitimate and 

predefined objectives for the processing of 

Personal data are established. In this case, 

Personal data is being collected and processed in 

accordance with the applicable legal 

requirements and procedures established by the 

competent authorities. 

4.3. The Personal data of the Client is being kept 

in such a way that the identity of the Client can 

be ascertained for no longer than is necessary 

přidělený této osobě za účelem identifikace osoby, 

název právnické osoby, právní forma, adresa sídla, 

IČO, pokud existuje) atd.  

c) v případě konečných vlastníků Klientů - 

právnických osob (fyzických osob, které přímo 

nebo nepřímo vlastní právnickou osobu s 

dostatečným počtem akcií nebo hlasovacích práv 

nebo jinak vykonávají kontrolu): jméno, příjmení, 

osobní identifikační číslo, datum narození, místo 

narození, státní příslušnost, věk (rok narození), 

adresa, místo bydliště, číslo průkazu totožnosti 

(pasu nebo obdobného identifikačního dokladu), 

místo vydání, datum vydání a datum konce 

platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, 

fotografie, podpis, počet vlastněných akcií, 

hlasovacích práv nebo základního kapitálu, datum 

transakce, částka transakce, měna, údaje o 

příjemci peněžních prostředků (jméno, příjmení, 

datum narození fyzické osoby, osobní identifikační 

číslo nebo jiný jedinečný znak přidělený této osobě 

za účelem identifikace osoby, název právnické 

osoby, právní forma, adresa sídla, IČO, pokud 

existuje) atd. 

4.2. Instituce má právo shromažďovat a 

zpracovávat jakékoli jiné Osobní údaje, než jsou 

výše uvedené, za předpokladu, že jsou naplněny 

oprávněné a předem určené cíle pro zpracování 

Osobních údajů. V takovém případě jsou Osobní 

údaje shromažďovány a zpracovávány v souladu s 

platnými právními náležitostmi a postupy 

stanovenými příslušnými orgány. 
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for the purposes for which Personal data is being

processed. The terms of storage of the Personal

data of the Client for the purposes indicated in

this Privacy Policy, excluding the purpose of

direct marketing, are set forth by the applicable

law. The Institution strictly follows those rules

and in the event that changes occur, the rules

will be adjusted in accordance with these

changes. The Personal data of the Client

collected and processed for the purpose of direct

marketing shall be kept for no longer than the

consent of the Client is valid.

4.4. The Personal data of the Client is being

collected from the following sources:

 the Client – Personal data of the Client is

being collected at the beginning of the

business relationship and may be further

collected throughout the implementation of

the contract;

 the commercial banks, or other credit and

financial institutions – Personal data from

commercial banks, other credit and financial

institutions is being collected through

execution of payment transactions;

 other third-party providers such as state and

non-state registers, databases for identity

verification checks, international sanction

list, law enforcement agencies, other

databases and open-source materials –

Personal data is being collected through the

execution of such legal obligations as

identification, due diligence processes and

required screenings.

4.3. Osobní údaje Klienta jsou uchovávány tak, aby 

bylo možné zjistit jeho totožnost po dobu ne delší, 

než je nezbytné pro účely, pro které jsou Osobní 

údaje zpracovávány. Podmínky uchovávání 

Osobních údajů Klienta pro účely uvedené v těchto 

Zásadách ochrany Osobních údajů, s výjimkou 

účelu přímého marketingu, jsou stanoveny 

příslušnými právními předpisy. Instituce se těmito 

pravidly striktně řídí a v případě, že se objeví 

změny, budou pravidla upravena v souladu s 

těmito změnami. Osobní údaje Klienta 

shromážděné a zpracovávané za účelem přímého 

marketingu budou uchovávány nejdéle po dobu 

platnosti souhlasu Klienta. 

 

4.4. Osobní údaje Klienta jsou získávány z 

následujících zdrojů: 

 Klient – Osobní údaje Klienta jsou získávány 

na začátku obchodního vztahu a mohou být 

dále shromažďovány v průběhu plnění 

smlouvy; 

 komerční banky, případně jiné úvěrové a 

finanční instituce – Osobní údaje od 

komerčních bank, jiných úvěrových a 

finančních institucí jsou získávány 

prostřednictvím provádění platebních 

transakcí; 

 další poskytovatelé (třetí osoby), jako jsou 

státní a nestátní registry, databáze pro 

ověřování totožnosti, mezinárodní sankční 

seznamy, orgány činné v trestním řízení, jiné 

databáze a volně dostupné zdroje – Osobní

údaje jsou získávány prostřednictvím plnění 

zákonných povinností, jako jsou identifikace, 

procesy hloubkové kontroly a požadované 

prověrky. 
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5. Disclosure

5.1 We may share your Personal data with the 

following data processors in order to perform 

the Services: 

 Fraud prevention agencies – in order to verify 

your identity, protect against fraud, comply 

with anti-money laundering laws and to 

confirm your eligibility to use our products 

and services; 

 Law enforcement units, regulatory bodies or 

courts, in situations where the Institution is 

required to do so by law; 

 Cloud storage providers – in order to safely 

and securely store your data with Institution; 

 Banking and financial services partners – 

financial services providers that help us 

provide the Institution’s Services including 

banking partners, banking intermediaries 

and international payments services 

providers; 

 Affiliates, business partners, suppliers and 

sub-contractors – for the performance and 

execution of any contract we enter with 

them or you (e.g. credit/debit card 

processing service providers, etc.); 

 Identity verification service providers; 

 Transaction monitoring service providers; 

 Advertisers and advertising networks solely 

to select and serve relevant adverts to you 

and others; 

 Analytics and search engine providers that 

assist us in the improvement and 

optimization of our site (including website 

domain hosting providers); 

5. Zveřejnění informací 

5.1 Vaše Osobní údaje můžeme za účelem 

poskytování služeb sdílet s následujícími 

zpracovateli údajů: 

 Agentury pro prevenci podvodů – za účelem 

ověření Vaší totožnosti, ochrany před 

podvody, dodržování zákonů proti praní 

špinavých peněz a potvrzení vaší způsobilosti 

k využívání našich produktů a služeb; 

 Donucovací orgány, regulační orgány nebo 

soudy v situacích, kdy to Instituci ukládá 

zákon; 

 Poskytovatelé cloudových úložišť – za účelem 

bezpečného a spolehlivého uložení vašich 

údajů u Instituce; 

 Bankovní a finanční partneři – poskytovatelé 

finančních služeb, kteří nám pomáhají 

poskytovat Služby Instituce, včetně 

bankovních partnerů, bankovních 

zprostředkovatelů a poskytovatelů 

mezinárodních platebních služeb; 

 Přidružené společnosti, obchodní partneři, 

dodavatelé a subdodavatelé – za účelem 

plnění a realizace jakékoli smlouvy, kterou s 

nimi nebo s Vámi uzavřeme (např. 

poskytovatelé služeb zpracování 

kreditních/debetních karet atd.); 

 Poskytovatelé služeb ověřování totožnosti; 

 Poskytovatelé služeb sledování transakcí; 

 Inzerenti a reklamní sítě výhradně za účelem 

výběru a zobrazování relevantních reklam 

Vám a dalším osobám; 

 Poskytovatelé analytických služeb a 

vyhledávačů, kteří nám pomáhají při 

zlepšování a optimalizaci našich stránek 

(včetně poskytovatelů hostingu webových 

domén);

 Jiné osoby a/nebo společnosti, které nám 

pomáhají s prováděním naší činnosti, jakož i 

s přímým marketingem. 
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 Other persons and / or companies assisting

us to carry out our business as well as direct

marketing.

5.2 We may disclose your Personal information

to third parties:

 if we sell or buy any business or assets, in

which case we may disclose your Personal

data to the prospective seller or buyer of

such business or assets;

 if we are under a duty to disclose or share

your Personal data in order to comply with

any legal obligation, or in order to enforce or

apply our Agreement and other applicable

agreements; or to protect the rights,

property, or safety of Institution, our Clients,

or others. This includes exchanging

information with other companies and

organizations for the purposes of fraud

protection and credit risk reduction;

 to assist us in conducting or co-operating in

investigation and prevention of fraud or

other illegal activity where we believe it is

reasonable and appropriate to do so;

 in response to court order, or as otherwise

required by law;

 to protect our rights in case the breach of

contract etc.;

 to assess financial and other risks;

 to help develop Client relationships, services

and systems.

5.3. The Client’s Personal data may be

transmitted to third parties not specified above

for specified and legitimate purposes only, and

only to third parties who have the right

5.2 Vaše Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím 

osobám: 

 v případě, že prodáme nebo koupíme nějaký 

podnik nebo majetek, můžeme vaše Osobní 

údaje sdělit potenciálnímu prodávajícímu 

nebo kupujícímu takového podniku nebo

majetku; 

 pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše 

Osobní údaje, abychom splnili jakoukoli 

zákonnou povinnost nebo abychom mohli 

vymáhat nebo uplatňovat naši Smlouvu a 

další platné dohody; nebo abychom mohli 

chránit práva, majetek nebo bezpečnost 

Instituce, našich Klientů nebo jiných osob. To 

zahrnuje výměnu informací s jinými 

společnostmi a organizacemi za účelem 

ochrany před podvody a snížení úvěrového 

rizika; 

 které nám mají pomoci při vyšetřování nebo 

spolupracují při vyšetřování a prevenci 

podvodů nebo jiné nezákonné činnosti, 

pokud se domníváme, že je to důvodné a 

přiměřené; 

 v reakci na soudní příkaz, nebo pokud je to 

jinak vyžadováno zákonem; 

 k ochraně našich práv v případě porušení 

smlouvy apod.; 

 k posouzení finančních a dalších rizik; 

 abychom pomohli rozvíjet vztahy s Klienty, 

služby a systémy. 

 

5.3. Osobní údaje Klientů mohou být předávány 

třetím osobám, které nejsou uvedeny výše, pouze 

pro stanovené a oprávněné účely, a to pouze 

třetím osobám, které mají zákony a jinými 

právními akty stanovené právo přijímat Osobní 
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established by laws and other legal acts to

receive Personal data in the countries of the

European Union and the European Economic

Area.

5.4. In some cases, the processing of Client’s

Personal data described above may involve

sending it to countries outside of the European

Economic Area. In such circumstances, the

Institution will take all reasonable steps to

ensure that the Client’s Personal data is handled

securely and in accordance with this Privacy

Policy.

6. Data retention period

By the Law on the Prevention of Money

Laundering and Terrorist Financing of the

Republic of Lithuania and in view of the statute

of limitations the Institution has the right to

store Personal data records for a maximum of 10

years after the termination of business

relationship with the Client. Such records include

Personal data such as Client’s name, contact

details, account details, transactional history,

etc. Consent for direct marketing is valid until

such time as the Client has withdrawn it, but no

longer than 5 years.

7. Security of Personal data

The Institution implements necessary

organizational and technical measures to protect

the Clients’ Personal data from accidental or

unlawful destruction, modification, disclosure,

as well as any other unlawful handling.

údaje v zemích Evropské unie a Evropského 

hospodářského prostoru. 

5.4. V některých případech může výše popsané 

Osobní údaje Klientů zahrnovat jejich odeslání do 

zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Za 

takových okolností Instituce podnikne veškeré 

nezbytné kroky, aby zajistila, že s údaji Klienta 

bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito 

Zásadami ochrany Osobních údajů.   

 

 

6. Doba uchovávání údajů  

Na základě Zákona Litevské republiky o 

předcházení praní špinavých peněz a financování 

terorismu a s ohledem na promlčecí lhůty má 

Instituce právo uchovávat záznamy o Osobních 

údajích maximálně po dobu 10 let od ukončení 

obchodního vztahu s Klientem. Tyto záznamy 

zahrnují Osobní údaje, jako je jméno Klienta,

kontaktní údaje, údaje o účtu, historie transakcí 

atd. Souhlas s přímým marketingem je platný do 

doby, než jej Klient odvolá, nejdéle však 5 let.  

 

7. Zabezpečení Osobních údajů   

Instituce provádí nezbytná organizační a technická 

opatření k ochraně Osobních údajů Klientů a před 

náhodným nebo nezákonným zničením, změnou, 

zveřejněním, jakož i před jakýmkoli jiným 

nezákonným nakládáním. 
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8. Use of Cookies

Cookies are small text files, often including

unique identifiers, which are sent by web servers

to web browsers, and which may then be sent

back to the server each time the browser

requests a page from the server.

9. Changes of Privacy Policy

Any changes we may make to our Privacy policy

will be posted on this page and, where

appropriate, notified to you by e-mail. Please

check this page frequently to see any updates or

changes to our Privacy Policy.

10. Data subject’s rights in relation to the

Personal data processing

In accordance with statutory regulations on data

protection, the Client is granted with the

following rights:

a) Right of access. The Client has the right to

obtain confirmation from the Institution of

whether or not Personal data concerning

them is being processed, and, where that is

the case, access the said Personal data.

b) Right of rectification. The Client has the right

to request that the Institution rectify

inaccurate Personal data concerning them,

and they can also exercise their right to

request that any incomplete Personal Data

be completed. The Institution may need to

verify the accuracy of any new data the Client

provides to the Institution.

c) Right to restrict processing. The Client has

the right to request that the processing of

8. Používání souborů cookies 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, často 

obsahující jedinečné identifikátory, které webové 

servery zasílají webovým prohlížečům a které pak 

mohou být zaslány zpět na server pokaždé, když 

server odešle informace prohlížeči. 

 

9. Změny zásad ochrany Osobních údajů 

Veškeré změny, které můžeme provést v našich

Zásadách ochrany Osobních údajů, budou 

zveřejněny na této stránce a případně vám budou 

oznámeny e-mailem. Pravidelně prosím 

kontrolujte tuto webovou stránku, abyste se 

seznámili s případnými aktualizacemi nebo 

změnami našich Zásad ochrany Osobních údajů. 

10. Práva subjektu údajů v souvislosti se 

zpracováním Osobních údajů  

V souladu se zákonnými předpisy o ochraně 

Osobních údajů má Klient následující práva:  

 

a) Právo na přístup. Klient má právo získat od 

Instituce potvrzení, zda jsou či nejsou 

zpracovávány Osobní údaje, které se ho 

týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat 

přístup k uvedeným Osobním údajům. 

b) Právo na opravu. Klient má právo požadovat,

aby Instituce opravila nepřesné Osobní 

údaje, které se ho týkají, a může rovněž 

uplatnit své právo požadovat doplnění 

neúplných Osobních údajů. Instituce může 

potřebovat ověřit přesnost všech nových 

údajů, které jí Klient poskytne. 
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their Personal data be restricted provided

that they can provide a legitimate reason.

Where processing has been restricted, such

Personal data shall, with the exception of

storage, only be processed with the Client’s

consent or for the establishment, exercise or

defence of legal claims or for the protection

of the rights of another natural or legal

person or for reasons of important public

interest of the EU or of a Member State.

d) Right to data portability. The Client has the

right to receive all Personal data concerning

them that the Client provided to the

Institution, and they also have the right to

transmit their data to another controller.

This right only applies to information which

the Client provided to the Institution.

e) Right of erasure (right to be forgotten). The

Client has the right to request that the

Institution erase all Personal data concerning

them if there is no good reason for the

Institution continuing to process it. The

Institution may not, for specific legal reasons,

always be able to comply with such requests.

f) Right to object. The Client has the right to

object at any time to the processing of

Personal data concerning them which is

processed for the purposes of the

Institution’s legitimate interests.

g) Right to withdraw consent. The Client has the

right at any time to withdraw their consent

for the Institution’s use of their Personal

data. This will not, however, affect the

legality of any processing that was carried

out before Client withdrew their consent. In

some cases, in the event that the Client

c) Právo na omezení zpracování. Klient má 

právo požádat o omezení zpracování svých 

Osobních údajů, pokud k tomu může uvést 

oprávněný důvod. Pokud bylo zpracování 

omezeno, budou tyto Osobní údaje, s 

výjimkou uložení, zpracovávány pouze se 

souhlasem Klienta nebo za účelem určení, 

výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo 

za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo 

právnické osoby nebo z důvodů důležitého 

veřejného zájmu EU nebo členského státu. 

d) Právo na přenositelnost údajů. Klient má 

právo získat všechny Osobní údaje, které se 

ho týkají a které poskytl Instituci, a má rovněž 

právo předat své údaje jinému správci. Toto 

právo se vztahuje pouze na údaje, které 

Klient poskytl Instituci.  

e) Právo na výmaz (právo být zapomenut). 

Klient má právo požadovat, aby Instituce 

vymazala všechny Osobní údaje, které se ho 

týkají, pokud neexistuje dobrý důvod, aby je 

Instituce nadále zpracovávala. Instituce 

nemusí být z konkrétních právních důvodů 

vždy schopna takovým žádostem vyhovět.  

f) Právo vznést námitku. Klient má právo 

kdykoli vznést námitku proti zpracování 

Osobních údajů, které se ho týkají a které 

jsou zpracovávány pro účely oprávněných 

zájmů Instituce. 

g) Právo odvolat souhlas. Klient má právo 

kdykoli odvolat svůj souhlas s tím, aby 

Instituce používala jeho Osobní údaje. Tím 

však není dotčena zákonnost zpracování, 
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withdraws their consent, the Institution may

not be able to provide the Services to Client.

h) Right to submit application. The Client has

the right to submit applications directly to

the State Data Protection Inspectorate (the

supervisory authority of the Institution for

the protection of Personal data) for any

issues that arise in respect to the processing

of Personal data. The Client may apply in

accordance with the procedures for handling

complaints that are established by the State

Data Protection Inspectorate.

i) The Institution undertakes to ensure that all

other rights of the data subject as described

in applicable laws are guaranteed to the

Client as a data subject.

j) The Client can submit any inquiry regarding

the processing of their Personal Data by

contacting the Institution via the contact

information referred to in this Privacy policy.

11. CONTACT

To exercise any of the Client’s rights set out in 

the previous section, the Clients can contact the 

Institution through email at: dpo@paymont.eu.  

 
 
 
 
 

 

které bylo provedeno před odvoláním 

souhlasu Klientem. V některých případech se 

může stát, že v případě odvolání souhlasu 

Klientem nemusí být Instituce schopna 

poskytovat Klientovi Služby. 

h) Právo podat podnět. Klient má právo 

podávat podnět přímo Státnímu úřadu pro 

ochranu Osobních údajů (dozorový orgán 

Společnosti pro ochranu Osobních údajů) ve 

všech záležitostech, které se vyskytnou v 

souvislosti se zpracováním Osobních údajů. 

Klient může podat podnět v souladu s 

postupy pro vyřizování stížností, které jsou 

stanoveny Státním úřadem pro ochranu 

Osobních údajů. 

i) Instituce se zavazuje zajistit, aby Klientovi 

jako subjektu údajů byla zaručena všechna 

ostatní práva subjektu údajů popsaná v 

platných právních předpisech. 

j) Klient může vznést jakýkoli dotaz týkající se 

zpracování svých Osobních údajů tak, že se 

obrátí na Instituci prostřednictvím 

kontaktních údajů uvedených v těchto 

Zásadách ochrany Osobních údajů. 

11. KONTAKT  

Pro uplatnění jakéhokoli práva Klienta uvedeného

v předchozím oddíle mohou Klienti kontaktovat 

Instituci prostřednictvím e-mailu: 

dpo@paymont.eu. 


