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Seznam firem ERGO pojišťovny, a.s., na které odkazuje Souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely nepřímého marketingu    
  

Název společnosti  Zpracovávané údaje  Místo zpracování  

ERGO pojišťovna, a.s.  Osobní údaje 

subjektů  
EU  

ERGO Pro, spol. s r. o.  Osobní údaje 

subjektů  
EU  

S.V. Holding AG Osobní údaje 

subjektů  
EU  

 

Údaje jsou zpracovávány a předávány za účelem plnění ze smlouvy, a to našim zajistitelům a 

soupojistitelům, v omezeném rozsahu akcionáři v rámci reportingu a dále k plnění zákonných 

povinností. 

 

 

Osobní údaje budou také zpracovávat naši zpracovatel, kteří poskytují vysoký standard zabezpečení 
osobních přičemž mají vysokou úroveň jejich ochrany. Zpracování provádí na základě našich 
pokynů.  
 

Osobní údaje subjektů můžeme také v odůvodněných případech postupovat dalším správcům, které 

uvádíme v seznamu. Uvedení zpracovatelé patří do kategorií, jako jsou:    

  

smluvní partneři v rámci outsourcingu, distributoři, asistenční služby, samostatní likvidátoři pojistných 

událostí, lékaři, znalci, smluvní servisy, dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé poštovních 

služeb, callcentra; advokáti, společnosti, které vymáhají naše pohledávky, marketingové agentury; 

tiskárny, poskytovatelé spisových a archivačních služeb.  

  

V některých odůvodněných případech předáváme Vaše osobní údaje, příp. i údaje o zdravotním stavu, 

v nezbytně nutném rozsahu do zahraničí, a to i do zemí mimo Evropskou unii (např. je předáme 

zdravotnickému zařízení v zahraničí v případě Vaší pojistné události z cestovního pojištění, 

kdy je takové předání nezbytně nutné k plnění smlouvy, kupř. k poskytnutí asistenčních služeb, 

k repatriaci, k zajištění toho, aby Vám byly v zahraničí poskytnuty potřebné zdravotní služby).  

 

Seznam zpracovatelů osobních údajů  
 

Název společnosti  Zpracovávané údaje  Místo 

zpracování  

AON Central and Eastearn Europe, a. s.   Osobní údaje subjektů (OÚS) EU 

BELS CZ s.r.o.   OÚS EU 

BMK servis s.r.o.   OÚS EU 
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BPS Mobil s.r.o.   OÚS EU 

Bronislav Skovajsa REX   OÚS EU 

CONTIN s.r.o. OÚS EU 

Česká pošta, s. p.   OÚS EU 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR  OÚS EU 

Deutsche post AG 
 

OÚS EU 

Docu Save s.r.o.   OÚS EU 

eKomi, Ltd.   OÚS EU 

ERGO Austria International AG  OÚS EU 

ERGO Versicherung AG   OÚS EU 

EURO-CENTER HOLDING SE   OÚS EU 

Facebook Ireland Ltd.   OÚS EU 

Finanz Informatik GmbH                                  OÚS EU 

Fresh Services, s r.o.   OÚS EU 

Google LLC   OÚS EU 

Jan Svoboda - televizní služba NOVA   OÚS EU 

LiveZilla GmbH   OÚS EU 

Media Logistik GmbH  
 

OÚS EU 

NBSERVIS s.r.o.   OÚS EU 

Nisa servis a finance s.r.o. OÚS EU 

Vázaní zástupci OÚS EU 

Reisswolf Akten - und Datenvernichtung 
GmbH Sachsen  

 

OÚS EU 

Rocket Science Group LLC   OÚS EU 

SurveyMonkey   OÚS EU 

Z + M Partner, spol. s r.o.   OÚS EU 

Samostatní  zprostředkovatelé   OÚS EU 

Smluvní lékař posuzující pojistnou smlouvu 

nebo pojistnou událost    
OÚS EU 

  


