
1. Identifikační údaje provozovatele:
1.1. Společnost Diners Club CS, s.r.o., se sídlem: Náměstí svobody 11, 811 06 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 35 757 086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v odd. Sro, vložka č. 18227 / B (dále jen „DC“), zpracovává 
ve svých informačních systémech, jako provozovatel, osobní údaje svých klientů 
v souladu s platnými právními předpisy.

2. Účel zpracovávání osobních údajů:
2.1. DC, jako poskytovatel platebních služeb, je podle § 88 zákona č. 492/2009 CFU 

o platebních službách povinen, i bez souhlasu dotčených osob, získávat a zpracovávat 
osobní údaje dotčených osob - uživatelů platebních služeb, a to zejména na následující 
účely:
2.1.1. zjišťování, prověření a kontroly identifikace dotyčných osob a jejich zástupců, 
2.1.2. uzavírání a provádění obchodů s dotyčnými osobami při provádění platebních 

služeb, 
2.1.3. přijímání a vyřizování reklamací dotčených osob, 
2.1.4. řešení sporů s dotčenými osobami z poskytování platebních služeb,
2.1.5. ochrany a domáhání se práv DC vůči dotčeným osobám, 
2.1.6. dokumentování činnosti DC, 
2.1.7. výkonu dohledu nad DC a nad činnostmi DC, 
2.1.8. plnění úkolů a povinností DC podle zvláštních zákonů. 

2.2. DC, jak věřitel poskytující spotřebitelské úvěry současně podle § 7 zákona č. 129/2010 
CFU o spotřebitelských úvěrech a dalších úvěrech a půjčkách pro spotřebitele 
a o změně některých zákonů v platném znění, povinně a i bez souhlasu dotčených 
osob, kterým poskytuje spotřebitelské úvěry, zpřístupňuje osobní údaje v rozsahu 
uvedeném v citovaném ustanovení zákona o spotřebitelských úvěrech do příslušného 
elektronického registru údajů o spotřebitelských úvěrech, kterým je Nebankovní registr 
klientských informací (dále jen „NRKI“), provozovaný Non Banking Credit Bureau, 
ZZP, IČ: 42 053 404, se sídlem Thámova 21, Bratislava. Účelem poskytnutí osobních 
údajů je zkoumání schopností spotřebitele splácet spotřebitelské úvěry DC, jakož 
i ostatním věřitelům, kteří poskytují spotřebitelské úvěry.

2.3. Účelem zpracování osobních údajů je i plnění smlouvy uzavřené s dotčenými osobami, 
a to v rozsahu, v němž se jedná o plnění nesouvisející s poskytováním platebních 
služeb (poskytování spotřebitelských úvěrů, doplňkové a jiné služby poskytované 
DC). Uvedené se konkrétně vztahuje na poskytování doplňkových služeb souvisejících 
s bonusovým programem Club Rewards, v souvislosti s nímž je DC za účelem 
poskytování této doplňkové služby oprávněn zasílat a jinak zpřístupňovat dotčeným 
osobám marketingovou komunikaci včetně posílání materiálů přímého marketingu 
a dalších dokumentů a informací týkajících se činnosti DC nebo smluvních partnerů 
DC, a to formou písemné korespondence, elektronické pošty nebo SMS, případně 
jiným vhodným způsobem.

2.4. Pokud byl DC dotyčnou osobou udělen výslovný souhlas, DC poskytuje do NRKI i další 
osobní údaje, a to v rozsahu údajů uvedených v Žádosti, v dokumentech předložených 
se Žádostí, případně získaných později během trvání smluvního vztahu se Žadatelem, 
a to za účelem jejich dalšího poskytování třetím stranám s cílem jejich ověření v NRKI 
těmito třetími stranami z důvodu ochrany svých oprávněných hospodářských zájmů, 
předcházení úvěrovým podvodům, snahy zabránit vzniku případných nedobytných 
pohledávek ze závazkových vztahů s dotčenými osobami, jakož i zkoumání schopnosti 
splácet spotřebitelské úvěry, přičemž Non Banking Credit Bureau , ZZP, je oprávněné 
prostřednictvím provozovatele společného registru bankovních informací (dále jen 
„BRKI“), společnosti Slovak Banking Credit Bureau, sro, IČO: 35 869 810, se sídlem 
Malý trh 2 / A, Bratislava, poskytovat uživatelům BRKI údaje o uzavřeném obchodě 
a jeho zabezpečení, údaje o bonitě dotčené osoby a důvěryhodnosti z hlediska 
splácení jeho závazků, a to za účelem výměny informací mezi uživateli NRKI, kterými 
jsou jiné nebankovní věřitelské subjekty a uživateli BRKI, kterými jsou banky a pobočky 
zahraničních bank, o bonitě, platební disciplíně a důvěryhodnosti klientů uživatelů 
NRKI a klienty uživatelů BRKI, pro účely přípravy, uzavírání, provádění a kontroly 
obchodů s klienty, pro účely ochrany ekonomických zájmů uživatelů NRKI a uživatelů 
BRKI, jakož i prevence úvěrových podvodů.

3. Seznam osobních údajů nebo jejich rozsah 
3.1. Seznam zpracovávaných osobních údajů, případně jejich seznam je vymezen v § 88 

zákona č. 492/2009 CFU o platebních službách a v žádosti o vydání karty Diners 
Club. Jde zejména o titul, jméno, příjmení, pohlaví, adresu trvalého pobytu, adresu 
přechodného pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo 
mobilního telefonu a e-mailovou adresu, údaje prokazující a dokládající schopnost 
uživatele platebních služeb splnit si závazky z obchodu, požadované zabezpečení 
závazků z obchodu, oprávnění k zastupování, jakož i jiné údaje získané v souvislosti 
s plněním Smlouvy.

3.2. Seznam zpracovávaných osobních údajů při účelu podle bodu 2.2. je vymezen § 7 
zákona č. č. 129/2010 CFU o spotřebitelských úvěrech a o dalších úvěrech a půjčkách 
pro spotřebitele ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Jde zejména 
o jméno a příjmení spotřebitele, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého 
pobytu, datum poskytnutí spotřebitelského úvěru, výši poskytnutého spotřebitelského 
úvěru, výši splátky a periodicitu placení splátek spotřebitelem na základě smlouvy 
o spotřebitelském úvěru, měnu, ve které je poskytnut spotřebitelský úvěr , dlužnou 
částku po splatnosti a počet dlužných splátek, datum vzniku prodlení spotřebitele, 
datum zániku prodlení spotřebitele, doba prodlení, počet dní a měsíců prodlení 
spotřebitele, počet a částku zbývajících splátek, datum splatnosti spotřebitelského 
úvěru, datum postoupení práv ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a identifikační 
údaje o subjektu, na které byla práva vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru 
postoupeny, údaj o zabezpečení pohledávky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, 
datum zániku závazků spotřebitele ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a další údaje, 
pokud jsou nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský 
úvěr.

3.3. V případě zpracovávání osobních údajů podle bodu 2.3. jsou to osobní údaje nutné 
k plnění smlouvy uzavřené mezi dotyčnou osobou (ne však jiné než vyplývá z bodu 
3.1.), přičemž v souvislosti s poskytováním doplňkové služby související s bonusovým 
programem Club Rewards se jedná zejména o jméno, příjmení a kontaktní údaje 
dotčené osoby.

3.4. V případě zpracovávání osobních údajů podle bodu 2.4. jsou to osobní údaje uvedené 
v Žádosti, dokumentech, které dotyčná osoba předložila DC spolu se Žádostí, jakož 
i údaje, které DC získá během trvání smluvního vztahu s dotyčnou osobou.

4. Poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje
4.1. Poskytnutí osobních údajů DC je v rozsahu stanoveném § 88 zákona č. 492/2009 CFU 

o platebních službách a podle § 7 § 7 zákona č. č. 129/2010 CFU o spotřebitelských 
úvěrech a o dalších úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně a doplnění 
některých zákonů v platném znění povinné; nad rozsah podle těchto zákonů je 
poskytnutí osobních údajů DC dobrovolné (s výjimkou pokud je poskytnutí povinných 
údajů nutné pro plnění smlouvy a / nebo zavedené předsmluvních vztahů) a je 
výlučně na svobodném rozhodnutí dotyčné osoby či souhlas se zpracováním osobních 
údajů DC poskytne. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu stanoveném 
§ 88 zákona č. 492/2009 CFU o platebních službách a § 7 zákona č. č. 129/2010 
CFU o spotřebitelských úvěrech a o dalších úvěrech a půjčkách pro spotřebitele 
a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění je DC oprávněn nevstoupit 
do smluvního vztahu s dotyčnou osobou, resp. neposkytnout její platební službu  
a/nebo spotřebitelský úvěr. V případě zpracovávání osobních údajů pro potřebný 
plnění Smlouvy je tento souhlas platný po dobu účinnosti Smlouvy resp. do doby, 
než si z ní DC může uplatňovat vzniklé nároky. V případě zpracovávání osobních 
údajů pro potřeby poskytování doplňkové služby související s bonusovým programem 
Club Rewards může zpracovávání dotyčná osoba kdykoliv ukončit na základě 
jednostranného písemného oznámení, kterým zároveň ukončí související dílčí smluvní 
vztah s DC, na jehož základě je doplňková služba související s bonusovým programem 
Club Rewards poskytována. V případě poskytování osobních údajů NRKI a jejich 
výměny ze BRKI je udělen na dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu a uhrazení 
všech závazků dotyčné osoby vůči DC v souladu s platnou právní úpravou, přičemž 
dotyčná osoba je ho oprávněna odvolat pouze za podmínky, že ve lhůtě stanovené 
tímto souhlasem se hodnověrně prokáže jejich nezákonné zpracovávání a tím 
porušování práv a právem chráněných zájmů dotyčné osoby jako důsledku takového 
zpracování.
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5. Identifikační údaje zprostředkovatelů:
5.1. DC pověřil zpracováním osobních údajů těchto zprostředkovatelů: 

5.1.1. společnost DC BANK AG, se sídlem: Rainergasse 1, 1040 Vídeň, Rakouská 
republika

5.1.2. společnost IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem: Pri Šajbách 1, 831 06 
Bratislava, Slovenská republika, IČ: 36 232 734, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, odd. Sro, vložka č. 25712 / B.

6. Třetí strany, resp. okruh třetích stran, kterým budou osobní údaje poskytnuty 
nebo zpřístupněny. Formy zveřejnění osobních údajů. Třetí země, do kterých 
bude uskutečněn přenos osobních údajů:

6.1. Osobní údaje mohou být poskytnuty, resp. peněžním ústavem, smluvním partnerům 
DC, jakož i jiným osobám v rozsahu stanoveném zákonem č. 492/2009 CFU 
o platebních službách, případně jinými platnými obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, jakož i jiným osobám, pokud je to nutné pro splnění zakázky, které je 
dotyčná osoba smluvní stranou, jakož i partnerům DC v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů pro potřeby poskytování doplňkové služby související s bonusovým 
programem Club Rewards. Osobní údaje se nebudou zveřejňovat ani se nebudou 
přenášet do třetích zemí bez souhlasu dotčené osoby.

6.2. Osobní údaje podle bodu 2.2. jsou poskytovány Non Banking Credit Bureau, ZZP, 
IČ: 42 053 404, se sídlem Thámova 21, Bratislava.

6.3. Osobní údaje podle bodu 2.4. jsou poskytovány Non Banking Credit Bureau, ZZP, 
IČ: 42 053 404, se sídlem Thámova 21, Bratislava, Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, 
IČO: 35 869 810, se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava.

6.4. Osoby uvedené v bodě 6.2. a 6.3. využívají při své činnosti zprostředkovatelů, 
kterými jsou společnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., se sídlem Malý trh 2 / A,  
811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. se sídlem Via M.Fantin 1-3, 40131 
Bologna, Itálie. 

7. Poučení o právech dotčené osoby
7.1. Práva dotčené osoby jsou uvedeny v § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně 

osobních údajů (dále jen „Zákon“).
7.2. Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od DC vyžadovat: 

7.2.1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány, 
7.2.2. obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů 

v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až 
šestý bod Zákona; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 Zákona je dotyčná 
osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování 
operací,

7.2.3. obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, z něhož získal její 
osobní údaje na zpracovávání, 

7.2.4. obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou 
předmětem zpracování, opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných 
nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

7.2.5. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou 
předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat 
o jejich vrácení, 

7.2.6. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo 
k porušení zákona, blokování její osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu 
před uplynutím doby jeho platnosti, pokud DC zpracovává osobní údaje na 
základě souhlasu dotčené osoby.

7.3. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u DC namítat proti:
7.3.1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou 

zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat 
jejich likvidaci,

7.3.2. využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona pro účely 
přímého marketingu v poštovním styku, nebo

7.3.3. poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona pro 
účely přímého marketingu.

7.4. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese 
odkladu, má právo u DC kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů 
v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona vyslovením oprávněných 
důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv 
a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě 
takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody 
a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, DC je povinen osobní údaje, 
jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat 
a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

7.5. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, 
má právo u DC kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí DC, které by mělo pro ni 
právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně 
na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná 
osoba má právo žádat DC o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou 
od automatizované formy zpracování, přičemž DC je povinen žádosti dotyčné osoby 
vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná 
osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění DC informuje dotyčnou osobu ve lhůtě 
nejpozději 30 dnů ode dne doručení žádosti. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze 
v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění 
oprávněných zájmů subjektu, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během 
existence smluvních vztahů DC vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné 
osoby, nebo pokud DC na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění 
oprávněných zájmů subjektu. 

7.6. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo: 
7.6.1. písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se 

považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou 
poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode 
dne jejího odeslání,  

7.6.2. osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, 
čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné 
osoby; kopii zápisu je DC povinen předat dotčené osobě, 

7.6.3. u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto 
žádost nebo zápis předat DC bez zbytečného odkladu.

7.7. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva 
může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla 
podle Zákona, může uplatnit blízká osoba.

8. Ostatní ustanovení 
8.1. Definice výrazů uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro vydávání 

a používání platebních karet Diners Club jsou závazné i pro účely tohoto dokumentu.
< >
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