Souhlas se zpracováváním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) dále jen „GDPR“, udělený podnikateli: Jiří Socha, IČ 71102841, se sídlem Mírová
254/36, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen Podnikatel)
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s vysvětlením a poučením o ochraně
osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely a tímto
uděluji souhlas:
- se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro získání některého z finančních produktů nebo
jiné finanční asistence (tj. příjmení, jméno, rodné číslo, adresu bydliště, číslo občanského průkazu,
číslo jiného průkazu totožnosti, apod.), včetně citlivých údajů, je-li to nezbytné pro získání
požadovaného produktu nebo jiné finanční asistence;
- se zpracováním údajů o své osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce,
příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, emailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem,
zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení,
dosaženém vzdělání, číslu mého bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z mého účtu
- s kopírováním mých dokladů totožnosti, zejména občanského průkazu dle z. č.328/1999 Sb., o
občanských průkazech;
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (včetně nutného zpracování zprostředkovatelem)
pro níže uvedené účely:
- posouzení mých možností získat požadovaný nebo jiný vhodný produkt nebo službu, posouzení mé
bonity schopnosti splácet
- Podnikatel, může opakovaně zpracovat mé osobní údaje tak, aby mi mohl nabízet produkty a služby,
které nejlépe splňují mé potřeby, zájmy a možnosti
- využívání a nakládání s mým rodným číslem pro jednoznačnou identifikaci a přesné a jednoznačné
vyhledávání v systémech Podnikatele a veřejně přístupných systémech, pro komunikaci s fyzickými a
právnickými osobami a úřady, pokud je to nezbytné
- využívání kopií mých dokladů totožnosti k jednoznačné vizuální kontrole i opakovaně a k
předcházení podvodné činnosti
Beru na vědomí, že subjekt zpracovávaných údajů má:
- Právo na přístup k osobním údajům (dle čl.15 GDPR)
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto
údajům a informacím o jejich zpracování.
- Právo na opravu osobních údajů (dle čl.16 GDPR)
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

- Právo na výmaz osobních údajů (právo „BÝT ZAPOMENUT“) (dle čl.17 GDPR)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného
odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek,
kdy se výmaz neprovede).
- Právo na omezení zpracování (dle čl.18 GDPR)
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich
osobních údajů.
- Právo na přenositelnost údajů (dle čl.20 GDPR)
Máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte
právo požadovat přímo předání jinému správci.
- Právo vznést námitku (dle čl.21 GDPR)
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést
námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš
oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte
právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních
údajů naleznete přímo na stránkách úřadu: www.uoou.cz
Doba trvání souhlasu
Pokud nebude obchod nebo smlouva zprostředkovaná Podnikatelem, případně s partnerem
Podnikatele uzavřena, souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu deseti let ode dne podpisu
tohoto souhlasu. Pokud bude uzavřen nebo zprostředkován obchod nebo smlouva s Podnikatelem,
souhlasím se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smluvního vztahu s Podnikatelem, případně
partnerem Podnikatele, a to na dobu dalších deseti let od splnění veškerých mých finančních závazků
z uzavřené smlouvy, resp. od zániku smlouvy.
Další informace
Souhlasím, aby Podnikatel, využíval jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou
poštu, spojení prostřednictvím internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos
datových, textových, hlasových a obrazových zpráv, a tímto způsobem mi byly zasílány nabídky,
informace ohledně mého vztahu s Podnikatelem.
Jsem si vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a mohu ho
kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@pujcky-nymburk.cz nebo písemně na adresu Podnikatele.
Beru na vědomí, že v takovém případě Podnikatel nebude mít možnost dále mi poskytovat služby
nebo bude možnost poskytování dalších služeb výrazně omezena.
Tato ustanovení jsou platná dnem 25.5.2018

