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Tento dotazník není nabídka ani pojistná smlouva (krytí). Vyplnění tohoto dotazníku nezavazuje pojistitele k tomu, aby vám nabídl pojistné
krytí. Prosím, v příloze uveďte veškeré doplňující informace, které jsou podstatné pro odpověď na kteroukoli otázku obsaženou v tomto
dotazníku, případně doplňte odpovědi na uvedené dotazy, pokud se nevejdou do prostoru vymezeného na žádosti. Veškeré odpovědi uvádějte za
skupinu, tj. pokud má některá dceřiná společnost jiné odpovědi, je třeba je uvést samostatně na vašem hlavičkovém papíře.

Společnost (ani jeho dceřiné společnosti) nevykonává činnosti v následujících sektorech: zdravotní služby; telekomunikace (vč. internetu,
webhostingu, cloudových služeb atd.), call centra, telemarketingové služby; služby zpracovávání údajů (outsourcing); dodávky a distribuce
elektřiny, plynu, vody atd.; poskytování finančních/bankovních a platebních služeb; pojišťovací služby a zprostředkování pojištění; veřejná
správa (státní a místní úřady a jejich kanceláře, nikoli společnosti, které jsou jimi vlastněny); letecké společnosti; hazardní hry. Pokud vaše
společnost vykonává některou z uvedených činností, vyplňte prosím standardní GDPR/Cyber Risk dotazník.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost IČ

Adresa

Obor podnikání

Obrat společnosti

Dceřiné společnosti

1. Provedla Společnost revizi postupů ve vztahu ke zpracování údajů a zjistila oblasti, které mohou
způsobit problémy s dodržování postupů dle GDPR a přijala nebo přijímá přiměřená technická a
organizační opatření k tomu, aby byla v souladu s GDPR řádně dokumentovaným způsobem?

☐ Ano ☐ Ne

2. Má Společnost interní postup a písemnou směrnici pro zajištění souladu s příslušnou legislativou ve
vztahu k ochraně osobních údajů ?

☐ Ano ☐ Ne

3. Společnost neshromažďuje a neuchovává údaje o bankovních kartách. ☐ Ano ☐ Ne

4. Společnost (včetně dceřiných společností) provádí pravidelné automatické zálohování dat a má postup
pro obnovu kritických systémů, dat a informací.

☐ Ano ☐ Ne

5. Společnost (včetně dceřiných společností) má nainstalován firewall mezi interní a externí sítí a
používá antivirus, anti-spyware nebo ekvivalentní ochranu před malwarem a má zaveden protokol pro
přístup k síti (uživatelské jméno a heslo při přihlašování).

☐ Ano ☐ Ne

6. Společnost (včetně dceřiných společností) nebyla v posledních 2 letech vyšetřována ani žalována ve
vztahu ke skutečným nebo údajným činům nebo opomenutím týkajícím se ochrany dat a není si
vědoma žádné události, skutečnosti ani okolností, které by mohly vést k žalobě, která je kryta touto
pojistnou smlouvou.

☐ Ano ☐ Ne

7. Společnost nepodníká na území USA/CAN ☐ Ano ☐ Ne

Prohlášení

Podpisem tohoto dokumentu (musí být podepsán výkonným úředníkem, majitelem nebo manažerem) potvrzuji, že jsem řádně pověřeným
zástupcem a tímto prohlašuji, že prohlášení a údaje v tomto návrhu jsou pravdivé a žádné podstatné skutečnosti nebyly uvedeny nepravdivě ani
zamlčeny. Podstatná skutečnost je taková skutečnost, která by mohla ovlivnit přijetí návrhu nebo hodnocení rizik. Níže podepsaná osoba bere na
vědomí, že tento návrh, jeho přílohy ani informace v nich poskytnuté a veškeré další poskytnuté nebo vyžádané informace tvoří základ pojistné
smlouvy, která může být následně podepsána. Níže podepsaný se dále zavazuje, že pojistiteli poskytne informace o veškerých podstatných
změnách jakýchkoli informací, prohlášení, konstatování nebo skutečností uvedených v tomto návrhu, které nastanou před nebo po datu počátku
pojistné smlouvy. Tento návrh je pro společnost závazný a bude tvořit základ pojistky v souvislosti s ochranou dat uzavřené s pojišťovnou.

      Datum Jméno

Podpis Email


