Zásady ochrany osobních údajů Uživatelů aplikace WUBI, Účastníků soutěže WUBI a Přizvaných
řidičů
Vážení Uživatelé aplikace WUBI, vážení Účastníci soutěže WUBI, vážení Přizvaní řidiči,
klademe maximální důraz na plnění veškerých povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů
dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V tomto
dokumentu naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.
1. Jaké údaje zpracováváme?
WUBI, s.r.o., IČ: 06829660, se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1 („WUBI“, či „my“)
zpracovává následující údaje:
A) V případě Uživatelů aplikace WUBI („Aplikace“):
- uživatelské jméno, přihlašovací heslo (Facebook login), e-mailová adresa,
- případně také další údaje vyplněné v Aplikaci Uživatelem nad rámec požadovaných údajů
(jako např. SPZ automobilu) – tyto údaje však jsou k dispozici pouze Uživateli, WUBI je nijak
dále nevyužívá.
-

a dále následující data ze sensorů Vašeho mobilního telefonu (zahrnují i lokalizační údaje):
- údaje o akceleraci, vč. lineární akcelerace,
- údaje o změně náklonu z gyroskopu,
- údaje o rotačním vektoru,
- GPS koordináty (vč. rychlosti a směru jízdy),
- ujetá vzdálenost a čas,
- datum a čas počátku a konce jízdy,
- název počátečního a koncového bodu jízdy,
- průměrná rychlost

-

a vyhodnocení skóre konkrétní jízdy (zahrnuje mj. rovněž vyhodnocení lokalizačních údajů
– vyhodnocení jízdy oblastmi s různou mírou nehodovosti, vč. četnosti jízdy v těchto
oblastech a také času jízdy – dopravní špička apod.).

B) V případě Účastníků soutěže pak, kromě výše uvedených údajů, navíc také:
I. Vaše údaje, které jste zadali, či vybrali z nabídky a potvrdili v registračním formuláři soutěže
WUBI a ve formuláři pro sjednání pojištění, tedy:
jméno a příjmení / název pojistníka (Účastníka soutěže), vč. titulů před a za jménem,
IČO / RČ pojistníka (Účastníka soutěže), resp. datum narození u cizího státního
příslušníka,
údaj, zda Účastník soutěže je plátcem DPH,
typ pojistníka (Účastníka soutěže) – fyzická osoba, či fyzická osoba podnikatel,
trvalá adresa, či sídlo pojistníka (Účastníka soutěže) - ulice, číslo popisné, obec, PSČ, příp.
též korespondenční adresa,
e-mail a telefon pojistníka (Účastníka soutěže),
číslo bankovního účtu pojistníka (Účastníka soutěže),
typ pojistného produktu a balíčku,
způsob a frekvence placení pojistného,
roční pojistné při sjednání, celkové lhůtní pojistné a roční pojistné zvlášť u povinného
ručení, havarijního pojištění a doplňkového pojištění,
výše sjednaného limitu pojistného plnění u pojištění skel,
výše násobku limitu pojistného plnění u úrazového pojištění,
pojistná částka bez DPH a s DPH,

-

limit pojistného plnění pro újmy na zdraví nebo usmrcením/pro věcné škody a ušlý zisk,
výše spoluúčasti u havarijního pojištění,
datum počátku pojištění,

dále též
II. údaje o automobilu, které jste vyplnili v registračním formuláři soutěže WUBI a ve formuláři
pro sjednání pojištění:
údaj, zda jde o nové vozidlo,
druh vozidla,
číslo technického průkazu,
objem a výkon motoru, druh paliva,
počet míst k sezení,
značka, typ a modelová specifikace automobilu,
VIN,
SPZ,
datum první registrace,
zabezpečení vozidla,
u ojetého vozidla též jeho fotografie,
údaje o vlastníkovi, pokud je odlišný od Účastníka soutěže (jméno a příjmení / název
vlastníka, vč. titulů před a za jménem, IČO / RČ, resp. datum narození u cizího státního
příslušníka, typ vlastníka – právnická osoba, fyzická osoba, či fyzická osoba podnikatel,
údaj, zda je plátcem DPH, trvalá adresa, či sídlo - ulice, číslo popisné, obec, PSČ, příp. též
korespondenční adresa, e-mail a telefon),
IČO / RČ, jméno a příjmení / název držitele a údaj, zda je plátcem DPH
a
III. údaj o čísle Vaší pojistné smlouvy uzavřené na základě těchto údajů (tento údaj získáváme
od společnosti Česká pojišťovna a.s.) a údaje o počtu DBŠ – pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla a havarijní pojištění (tyto údaje získáváme od České kanceláře pojistitelů).
C) U Přizvaných řidičů (každá další osoba, kterou Účastník soutěže v Aplikaci označí, a která je
zároveň uživatelem Aplikace, nebo si Aplikaci za tímto účelem stáhne), zpracováváme pouze
údaj o e-mailové adrese.
D) V průběhu soutěže pak zpracováváme:
I.
následující data ze sensorů mobilního telefonu Účastníka soutěže, či Přizvaného řidiče
(zahrnují i lokalizační údaje):
údaje o akceleraci, vč. lineární akcelerace,
údaje o změně náklonu z gyroskopu,
údaje o rotačním vektoru,
GPS koordináty (vč. rychlosti a směru jízdy),
ujetá vzdálenost a čas,
datum a čas počátku a konce jízdy,
název počátečního a koncového bodu jízdy,
průměrná rychlost
II.
Vyhodnocení skóre konkrétní jízdy Účastníka soutěže, či Přizvaného řidiče (zahrnuje
mj. rovněž vyhodnocení lokalizačních údajů – vyhodnocení jízdy oblastmi s různou
mírou nehodovosti, vč. četnosti jízdy v těchto oblastech a také času jízdy – dopravní
špička apod.).
III.
Údaje o automobilech:

IV.

V.

seznam automobilů vlastněných, či užívaných Účastníkem soutěže, či Přizvaným
řidičem (detaily o sdílených automobilech nejsou získávány) - zahrnuje SPZ a VIN kód.
Údaje o nahlášení nehody odeslané Účastníkem soutěže, či Přizvaným řidičem (jedná
se pouze o informaci, že daná osoba využila možnost nahlásit nehodu prostřednictvím
Aplikace, nejsou zde získávány žádné údaje o nahlášené nehodě).
Údaje o Účastnících soutěže, kteří zaviní nehodu (číslo pojistné smlouvy a VIN) – tyto
údaje získáváme od společnosti Česká pojišťovna a.s.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
A) V případě Uživatelů Aplikace zpracováváme údaje o Vašem uživatelském jménu,
přihlašovacím heslu (Facebook login) a e-mailové adrese. Zpracování těchto údajů je
nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi Vámi a WUBI vyplývajícího z Vašeho užívání
Aplikace. Další údaje vyplněné Uživatelem nad rámec požadovaných údajů WUBI
nezpracovává.
Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem správy Vašeho účtu v Aplikaci, a to po dobu
Vašeho užívání Aplikace. Užívání Aplikace můžete kdykoli ukončit odstraněním účtu
v menu Aplikace, či odinstalováním Aplikace. Po ukončení užívání Aplikace WUBI
nejpozději do 30 dnů údaje o Vašem užívání Aplikace nevratně anonymizuje, ostatní Vaše
údaje WUBI ve stejné lhůtě vymaže.
B) V případě Účastníků soutěže zpracováváme údaje, které jste vyplnili v registračním
formuláři soutěže WUBI a ve formuláři pro sjednání pojištění (viz kategorie údajů uvedené
výše, ad 1), spolu s údajem o čísle Vaší pojistné smlouvy získaným od společnosti Česká
pojišťovna a.s. a spolu s údaji o počtu DBŠ – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
havarijní pojištění, získanými od České kanceláře pojistitelů, údaje o Účastnících soutěže,
kteří zaviní nehodu získané od společnosti Česká pojišťovna a.s. a také údaje o specifickém
řidičském chování Účastníka soutěže, či Přizvaného řidiče, přičemž:
I.

Zpracování údajů, které jste vyplnili v registračním formuláři soutěže WUBI a ve
formuláři pro sjednání pojištění, a také údajů získávaných od společnosti Česká
pojišťovna a.s. a od České kanceláře pojistitelů je nezbytné pro sjednání a plnění
pojistné smlouvy a plnění smluvního vztahu založeného na Vaší účasti v soutěži.
Údaje, které jste vyplnili v registračním formuláři soutěže WUBI a ve formuláři pro
sjednání pojištění, a také údaje získávané od společnosti Česká pojišťovna a.s. a od
České kanceláře pojistitelů zpracováváme výhradně za účelem sjednání a plnění
pojistné smlouvy, poskytování zvýhodnění pro Účastníky soutěže a také plnění
smluvního vztahu založeného na Vaší účasti v soutěži.

II.

Zpracovávání údajů o specifickém řidičském chování Účastníka soutěže, či
Přizvaného řidiče je nezbytné pro plnění smluvního vztahu založeného na Vaší
účasti v soutěži.
Údaje o specifickém řidičském chování (včetně lokalizačních údajů) zpracováváme
výhradně za účelem vyhodnocování řidičského skóre.
Tyto údaje zpracováváme pouze do doby vyhodnocení Vašeho řidičského skóre a
po dobu následujících 30 dnů, pro případné přezkoumání vyhodnocení řidičského
skóre k Vaší žádosti. Možnost požádat o přezkoumání je opatřením na ochranu
Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, zaručuje Vám právo vyjádřit názor a

právo napadnout rozhodnutí o vyhodnocení skóre. Po provedeném přezkoumání
vyhodnocení skóre, či po marném uplynutí lhůty pro žádost o přezkoumání
řidičského skóre WUBI veškeré údaje o Vašem řidičském chování anonymizuje.
Vyhodnocování skóre probíhá automatizovaně, s lidskou kontrolou, která dostává
pravidelná hlášení o případné chybovosti a má za cíl odhalit a odstranit jejich
zdroje. Takovéto automatizované vyhodnocování s lidskou kontrolou je nezbytné
pro plnění smluvního vztahu založeného na Vaší účasti v soutěži.
C) V případě Účastníků soutěže, kteří souhlasili se zasíláním e-mailových informací o službách,
které nabízíme, či zprostředkováváme, zpracováváme pro tento účel jejich e-mailovou
adresu, případně také jejich jméno a příjmení a telefonní kontakt, pokud je následně také
zadali. Toto zpracování je založeno na souhlasu Účastníka soutěže; souhlas je možné
kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu support@wubi.cz. Tyto údaje zpracováváme
po dobu platnosti souhlasu, až do odvolání souhlasu, tedy případně i po ukončení účasti
v soutěži.
D) Údaje Přizvaných řidičů zpracováváme pouze po dobu účasti v soutěži Účastníka soutěže,
který daného Přizvaného řidiče v Aplikaci označil. Poté, co Účastník soutěže v Aplikaci zruší
označení konkrétního Přizvaného řidiče, stejně jako poté, co Přizvaný řidič přestane být
Uživatelem Aplikace, WUBI veškeré údaje takového Přizvaného řidiče vymaže po uplynutí
90 dnů od zrušení označení, či od ukončení užívání Aplikace.
E) Veškeré údaje Účastníků soutěže, či Přizvaných řidičů zpracováváme nejdéle po dobu Vaší
účasti v soutěži. Účast v soutěži můžete kdykoli ukončit zrušením Vašeho účtu v Aplikaci.
Po uplynutí 90 dnů od ukončení Vaší účasti v soutěži WUBI údaje o Vašem řidičském skóre
nevratně anonymizuje, ostatní Vaše údaje WUBI ve stejné lhůtě vymaže. Lhůta 90 dnů
vyplývá ze čtvrtletního vyhodnocování podmínek pro prémie v soutěži. Pokud byste se
poté chtěli znovu stát Účastníkem soutěže, budete muset vyplnit nově registrační formulář
soutěže WUBI a formulář pro sjednání pojištění. Ukončením Vaší účasti v soutěži nejsou
dotčeny pojistné smlouvy sjednané při využití Aplikace WUBI.
3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
A) Osobní údaje Uživatelů Aplikace nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádné třetí osobě.
B) Osobní údaje Účastníků soutěže, které jste vyplnili v registračním formuláři soutěže WUBI
a ve formuláři pro sjednání pojištění (viz kategorie údajů uvedené výše, ad 1), předáváme
společnosti Česká pojišťovna a.s. a společnosti ŠkoFIN s.r.o. (Volkswagen Financial
Services) za účelem uzavření pojistné smlouvy a za účelem plnění právními předpisy
stanovených povinností spojených s uzavíráním a plněním pojistné smlouvy.
C) Osobní údaje o specifickém řidičském chování Účastníka soutěže nepředáváme ani
nezpřístupňujeme žádné třetí osobě. Vyhodnocení skóre Účastníka soutěže, spolu
s identifikací Účastníka soutěže pouze e-mailovou adresou, předáváme pravidelně jednou
měsíčně společnosti Česká pojišťovna a.s. a také společnosti ŠkoFIN s.r.o. (Volkswagen
Financial Services) za účelem poskytnutí pojistných zvýhodnění.
D) Pokud jsou dle tohoto článku Zásad ochrany osobních údajů předávány Vaše osobní údaje
společnosti ŠkoFIN s.r.o. (Volkswagen Financial Services), jakožto pojišťovacímu
zprostředkovateli, zpracovává je společnost ŠkoFIN s.r.o. (Volkswagen Financial Services)
vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a za podmínek „Zásad zpracování

osobních údajů Volkswagen Financial Services pro sjednávání pojištění“ dostupných zde
(www.vwfs.cz/privacy).
E) V případě automobilů užívaných osobou odlišnou od Účastníka soutěže, vč. sdílených
automobilů, WUBI zajišťuje mezi uživateli sdíleného automobilu (Přizvanými řidiči) sdílení
jejich e-mailových adres a dále též předávání následujících údajů Účastníkovi soutěže:
- e-mailové adresy Přizvaných řidičů,
- celkové skóre automobilu (s vlivem jízd Přizvaných řidičů) a sleva z pojištění,
- informace o jízdách Přizvaných řidičů, včetně času a lokace,
- informace o splněných úkolech.
Sdílení a předávání těchto údajů je nezbytné pro zajištění účasti v soutěži.
F) Údaje určené pro zasílání informací o službách, které nabízíme, či zprostředkováváme,
nikomu dalšímu nepředáváme.
G) WUBI může poskytnout platformu umožňující zveřejňování výsledků soutěže přímo
Účastníky soutěže, WUBI však takovéto údaje nezveřejňuje.
H) Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na území členských států Evropské unie, tedy
na území, na němž je zajištěna odpovídající právní úroveň ochrany osobních údajů. Vaše
osobní údaje za žádným účelem nepředáváme mimo území Evropské unie.
4. Vaše práva dle platné právní úpravy
Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
- právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním informací o službách, které nabízíme, či
zprostředkováváme,
- právo na přístup k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné,
či nepřesné,
- v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů
v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte
právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např.
blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností
uložených nám platnou právní úpravou,
- právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli a které zpracováváme
automatizovaně, na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. Máte
právo tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a
bude-li to technicky proveditelné, máte též právo, abychom tyto Vaše údaje přímo předali
jinému, Vámi určenému správci.
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás
můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: WUBI, s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, či na telefonním

čísle +420 296 333 636 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00, můžete též kontaktovat našeho
pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese support@wubi.cz.
V Praze , 1. 8. 2018
S úctou, Váš Wubi tým

