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Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů společnosti EC Financial Services, a.s., 
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČO 242 43 744, (dále jen „ECFS“). 

  

  
ECFS může za účelem zpracování osobních údajů využívat rovněž třetí osoby – zpracovatele, kterými 
mohou být zejména marketingové agentury, společnosti dodávající ECFS softwarové vybavení nebo 
inkasní agentury.  
  
ECFS v současné době využívá níže uvedených zpracovatelů:  
 

− Incomaker s.r.o., se sídlem Haškova 1582, 252 63 Roztoky, IČO: 04161301 - kategorie 
osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa, výše dluhu; účel: šíření obchodních sdělení 
týkajících se produktů ECFS; 
 

− GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00 Praha 8, 
IČO: 24203939 – kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa, datum poskytnutí 
úvěru, výše dluhu, přehled úhrad splátek, data úhrad splátek, evidence pokut, účel: šíření 
obchodních sdělení týkajících se produktů ECFS + kompletní správa a evidence databáze 
o klientech ECFS; 

 

− B4B INKASO s.r.o., se sídlem Kollárova 1653/2b, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 267 94 845 
kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa 
pro doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa, výše dluhu; účel: vymáhání a inkaso dluhů 
po splatnosti; 

 

− M.B.A. Finance s.r.o., se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
IČO: 27407209 – kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa 
trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa, výše dluhu; účel: 
vymáhání a inkaso dluhů po splatnosti, a  

 

− Marketing Makers s.r.o., se sídlem Domažlická 1053/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
IČO: 04174836 - kategorie osobních údajů: IP Adresy, e-mailová adresa, číslo telefonu, účel: 
šíření obchodních sdělení a marketingových aktivit ECFS. 

 

− DOBRÁ reklamní agentura s.r.o.se sídlem č.p. 680, 763 63 Halenkovice, IČO: 04197941 
kategorie osobních údajů: IP Adresy, e-mailová adresa, číslo telefonu, účel: šíření obchodních 
sdělení a marketingových aktivit ECFS 
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− Cognito.CZ, s.r.o., se sídlem Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 28388941 
kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní  údaje  zákazníka včetně rodného čísla 
zákazníka; údaje  o  zaměstnání  či  jiném  zdroji  příjmů  zákazníka; údaje o dosaženém 
vzdělání zákazníka; údaje  o  rodinných  poměrech  a  bydlení  zákazníka; údaje týkající se 
příjmů a výdajů a existujících závazků zákazníka; údaje o výši závazků Klienta z Úvěrové 
smlouvy vůči ECFS a jejich plnění ze strany zákazníka; údaj o bankovním účtu zákazníka; a 
kopie dokladů totožnosti zákazníka. 


