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Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 2942318698 
 
 
      
Generali Pojišťovna a.s. 
Bělehradská 299/132 
Vinohrady 
120 00 Praha 2 
IČO: 61859869 
zastoupená Mgr. Martinem Flajšarem, ředitelem Útvaru produktového managementu  
pro korporátní a SME neživotní pojištění a Ing. Jaroslavem Vodehnalem, ředitelem Útvaru 
korporátního a průmyslového pojištění 
(dále jen “pojistitel”) 
 
a 
 
Česká advokátní komora  
Národní 16 
110 00 Praha 1 
IČO: 66000777 
zastoupená JUDr. Vladimírem Jirouskem, předsedou 
(dále jen “pojistník”) 

uzavírají 
 

prostřednictvím WI-ASS ČR s.r.o., 
(dále jen "WI-ASS ČR"), Ostružnická 362/3, 779 00 Olomouc, IČO: 48392405, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11022 
 

tento dodatek k pojistné smlouvě o profesním pojištění advokátů určených ČAK 
k bezplatnému poskytování právních služeb   

 
 
 
 
 
 
I. Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely s účinností ke dni 1. 7. 2013 pojistnou smlouvu č. 2942318698 

o profesním pojištění advokátů určených ČAK k bezplatnému poskytování právních 
služeb (dále jen „Smlouva“), kterou pojistník sjednává pojištění pro pojištěné osoby,  
u kterých má na pojištění pojistný zájem.  
 

2. Zařazení konkrétní osoby do pojištění a plnění Smlouvy sjednané pro pojištěné osoby 
vyžaduje nezbytně také zpracování osobních údajů pojištěných osob Pojistitelem, který 
je správcem těchto osobních údajů.  
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3. Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nová právní úprava ochrany osobních údajů, a to 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů; 
známé též pod zkratkou „GDPR“). 
 

4. Pojistitel prohlašuje, že s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování přijal 
vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů 
k eliminaci neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, ztrátě či neoprávněným přenosům, jakož i k jinému jejich neoprávněnému 
zpracování či jinému zneužití osobních údajů.  
 

5. V návaznosti na výše uvedenou Smlouvu a v souvislosti s nařízením GDPR se obě 
strany dohodly na následujících změnách, které zajistí řádné plnění povinností obou 
smluvních stran souvisejících s ochranou osobních údajů pojištěných osob, které jsou 
zpracovávány z titulu uzavřené pojistné smlouvy. Současná smluvní úprava se 
s ohledem na novou právní úpravu jeví jako nevyhovující (např. nadbytečné souhlasy 
či informování subjektu údajů podle původní právní úpravy atp.). Smluvní strany jsou si 
vědomy významu ochrany soukromí pojištěných osob a potřeby zajistit transparentní 
informování pojištěných osob o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech 
v souladu s požadavky nařízení GDPR. Smluvní strany se proto dohodly nahradit 
dosavadní smluvní úpravu týkající se osobních údajů pojištěných osob, ať už je 
obsažena v rámcové pojistné smlouvě, jejích dodatcích či dalších smlouvách 
prováděcích či jinde v rámci smluvní dokumentace, tímto dodatkem. 
 

 
 
II. Předmět dodatku 
 
1. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz Příloha  

Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních 
údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních 
místech Pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem 
informuje i pojištěné osoby a dále se zavazuje, že Pojistiteli bezodkladně oznámí 
případné změny osobních údajů.  
 

2. Z důvodu nové právní úpravy se smluvní strany dohodly s účinností od 25. 5. 2018  
na změně Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti  
za škodu (VPP O 2005/01 PROFI) – Článek 27 Zpracování osobních údajů – poučení 
subjektu údajů se vypouští.  
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
  

2. Ostatní ustanovení Smlouvy a související smluvní dokumentace nedotčené tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

3. Účinnost tohoto dodatku se sjednává ke dni 25. 5. 2018.  
Dodatek k pojistné smlouvě vč. příloh se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž po 
jednom z nich obdrží každá ze smluvních stran a jedno WI-ASS ČR.  
 

 
 
 
Přílohy: Stručná informace o zpracování osobních údajů 

 
 
 
 
 

V Praze dne 18. června 2018   V Praze dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………. 
Generali Pojišťovna a.s.    Česká advokátní komora 
Mgr. Martin Flajšar   Ing. Jaroslav Vodehnal        JUDr. Vladimír Jirousek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovila: Mgr. Simona Majerová, Pojištění odpovědnosti 
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