
 

 

Doplňkové obchodní podmínky pro elektronickou komunikaci a používání 

portálu ČSOB Penzijní společnosti (dále též „Služba“), 

kterými se řídí poskytování služeb ČSOB Penzijní společností, a. s., člena skupiny ČSOB (dále „ČSOB PS“) 

účastníkovi prostřednictvím portálu ČSOB PS. Služba je určena účastníkům penzijního připojištění a 

doplňkového penzijního spoření (společně „penzijní spoření“). Účastník žádá o poskytování Služby, 

souhlasí s těmito obchodními podmínkami a tím získává po obdržení uživatelského jména a hesla 

možnost využívat tyto služby: 

  elektronický náhled na údaje ze své smlouvy/ smluv penzijního spoření, 

  možnost realizovat vybrané změny svých smluv podle aktuálních potřeb a nabídky ČSOB PS, 

  on-line přístup k důležitým dokumentům, 

  poskytování povinných informací ze strany Společnosti prostřednictvím portálu, 

  poskytování Informace o stavu prostředků z penzijního připojištění / výpisu z osobního účtu 

účastníka způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na portálu ČSOB PS.  

Podmínky poskytování Služby:  

Klientský portál bude přístupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. ČSOB PS si vyhrazuje právo 

jakoukoli část portálu ukončit či omezit a to trvale nebo jen po určitou dobu. Bude-li prostřednictvím 

Služby realizována změna podmínek smlouvy/smluv o penzijním spoření, bude účastníkovi zaslán 

dodatek ke smlouvě / smlouvám písemně. Služba bude k dispozici pouze účastníku penzijního spoření 

na základě jeho identifikace. K využívání Služby bude účastník používat uživatelské jméno a heslo. 

Přístupové heslo bude zasláno účastníkovi SMS na jeho mobilní telefon a uživatelské jméno na                   

e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Přístupové heslo pozbude platnosti, nebude-li 

přístup k využívání Služby aktivován do 6 měsíců ode dne zaslání tohoto hesla. Účastník je povinen 

chránit heslo i uživatelské jméno a učinit veškerá opatření, aby nebyly přístupny jiným osobám. ČSOB 

PS neodpovídá za újmu jakéhokoli charakteru, pokud účastník zpřístupní informace, které mu byly 

zaslány elektronickou komunikací, nebo k využití elektronické komunikace, třetím osobám. ČSOB PS si 

vyhrazuje právo účastníkovi zablokovat přístup do portálu v případě: 

  pokusu nebo podezření o pokus zneužití přístupových práv, 

  hrozící škody.  

ČSOB PS je oprávněna měnit Doplňkové podmínky pro poskytování Služby jednostranně. ČSOB PS 30 

dnů před nabytím účinnosti nových Doplňkových podmínek pro poskytování Služby uveřejní jejich 

aktualizované znění na svých internetových stránkách, nebo informuje účastníka jiným způsobem. 

V případě, že účastník s novými Doplňkovými podmínkami nesouhlasí, je tento nesouhlas výpovědí a 

poskytování Služby bude ukončeno. 

  



 

 

Rozsah zpracování a předávání osobních údajů pro účely poskytování služeb 
penzijního portálu 

 
Beru na vědomí, že ČSOB PS bude jako správce předávat mé osobní údaje společnosti Patria 
Finance, a. s. IČ 26455064 (dále jen „PF“), ke zpracování v souladu se Smlouvou o zpracování 
osobních údajů, a to v rozsahu vymezeném v Podmínkách pro elektronickou komunikaci a 
používání portálu ČSOB Penzijní společnosti, které jsou promítnuty do mého smluvního vztahu 
s ČSOB PS. Uvedený rozsah osobních údajů je nezbytný k naplnění účelu poskytování uvedené 
služby, tj. k mému elektronickému přístupu k datům z mého penzijního připojištění / doplňkového 
penzijního spoření a k elektronické komunikaci mezi mnou a ČSOB PS. Osobní údaje, které budou 
v rámci poskytované Služby zpracovány, jsou jméno a příjmení, rodné číslo / číslo pojištěnce, trvalé 
bydliště a další kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci a 
pro poskytování Informace o stavu prostředků z mého penzijního připojištění/ výpisu z osobního 
účtu účastníka způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na portálu ČSOB PS.  
 
Údaje budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy o penzijním připojištění, resp. po dobu 
povinnosti ČSOB PS ukládat a uschovávat doklady související se smlouvou u ČSOB PS podle § 37 
odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „ZPP“) ve vazbě na ust. 
§ 55 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění.  
 
Další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce: 
https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju  
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