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EC Financial Services, a.s.  

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, 
inkasní agentury. Zpracovatelem osobních údajů Klienta je rovněž obchodní zástupce, který s 
Klientem za ECFS jedná.   
  
ECFS v současné době využívá níže uvedených zpracovatelů:  
 

− Incomaker s.r.o., se sídlem Haškova 1582, 252 63 Roztoky, IČ: 04161301 – kategorie 
osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro 
doručování, číslo telefonu, emailová 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, IČ: 24203939 – 
kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, adresa 
pro doručování, číslo telefonu, emailová 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 ECF 

 

− B4B INKASSO 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, emailová 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,  
IČ: 27407209 – kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého 
pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu, emailová adresa, výše dluhu; účel: vymáhání a 
inkaso dluhů po splatnosti.  
 

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

  
  
Osobní údaje Klienta ECFS předá jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k 
údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k 
informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).     
 


