SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Tímto uděluji souhlas se shromažďováním, zpracováním, a uchováváním svých osobních údajů (včetně údajů
vyplývajících z mého občanského průkazu, cestovního průkazu či dokladu ohledně mé bonity, mého příjmu
nebo mých majetkových poměrů, byl-li mnou takový průkaz či doklad poskytnut) v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zdeněk Reder, IČO: 60030119 se sídlem Ke Čtyřmezí 90/9, 735 42
Těrlicko-Hradiště (dále podnikající subjekt), jako správce za účelem nabízení a informování o produktech a
službách podnikajícího subjektu, popřípadě k jiným marketingovým aktivitám (včetně vedení databáze žadatelů
o služby), zejména k zasílání obchodních sdělení podnikajícího subjektu formou SMS na mobilní telefon, dále
pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, v platném znění, dále k posouzení žádosti o poskytnutí půjčky a dále
za účelem prověření mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky (a to opakovaně). Osobními údaji dle
předchozí věty se rozumí zejména: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a
země narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa,
číslo telefonu, číslo bankovního účtu, rodné číslo a dále osobní údaje, které jsou nutné k posouzení mé bonity,
úvěruschopnosti a platební morálky, které jsou získány z příslušných níže uvedených databází či evidencí a
údaje, které vypovídají o mé bonitě, úvěruschopnosti a platební morálce a které jsem sdělil/a či sdělím
podnikajícímu subjektu, nebo které získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o
půjčce (tj. zejména údaje o platu či mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o majetkových poměrech) a dále údaje
ohledně platnosti, odcizení a ztráty občanského či cestovního průkazu, které společnost získá dotazem na
příslušnou databázi vedenou Policií České republiky. Dále prohlašuji, že jsem seznámen/a a zároveň souhlasím s
tím, aby podnikající subjekt za použití mých osobních údajů uskutečňoval dotazy (a to opakovaně) na evidenci
CEE (Centrální evidence exekucí) a uskutečňoval a ověřoval tak moji bonitu, úvěruschopnost a platební morálku
s tím, že souhlasím, aby podnikající subjekt takto získané osobní údaje za výše popsaným účelem
shromažďoval, zpracovával a uchovával. Dále souhlasím s tím, aby podnikající subjekt získal (a to opakovaně)
informace o mé bonitě, úvěruschopnosti a platební morálce z insolvenčního rejstříku (ISIR) a z příslušného
katastru nemovitostí (CZUK), a aby takto získané osobní údaje za výše popsaným účelem shromažďoval,
zpracovával a uchovával. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000
Sb., zejména svého práva být na požádání správcem informován o zpracování svých osobních údajů (obsahem
informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních
údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze
automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto
zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů
údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu případných nesprávných,
nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a práva na případné odstranění závadného
stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s podnětem
na Úřad pro ochranu osobních údajů. Beru na vědomí, že podnikající subjekt může zpřístupňovat a předávat
osobní údaje třetím osobám, zejména osobám spolupracujícím se společností a zároveň beru na vědomí, že mé
osobní údaje bude zpracovávat: Zdeněk Reder, IČO: 60030119, Sídlo: Ke Čtyřmezí 90/9, 735 42 TěrlickoHradiště.
Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let a dobrovolně.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným správci. Dále
beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zároveň souhlasím s pořízením a uchováním kopie mého
občanského průkazu nebo cestovního průkazu, byl-li mnou takový předložen, a to za výše specifikovaným
účelem.

Místo podpisu: ……………………………………………………….
Dne:………………………………………………………
Jméno a příjmení:
Datum narození …..................................

Podpis: ………………………………………………….

