Souhlasy se zpracováním osobních údajů
Správce
CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., (dále jako CFH CZ)
Se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČ: 046 16 073, DIČ: CZ04616073,
Obch. rejstřík: Městský soud v Praze, odd.: B, vložka č. 21146
Zpracovatel:
Klient
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo Smlouvy:
Vypracování nabídky finančních služeb a marketingové oslovování
Jakou formou si přejete dostávat informace o novinkách nebo nabídkách produktů a služeb?
☐ Telefonicky
☐ SMS včetně okamžitých zpráv (Viber, WhatsApp, atd.)
☐ E-mailem
☐ Internet banking
☐ Mobilní banking
☐ ATM (bankomat)
☐ Poštou
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, včetně údajů o využívání bankovních služeb, a to i profilováním pro účely přípravy nabídky produktů a
služeb na základě jeho oprávněného zájmu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při
zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů). V případě, že si takové zpracování údajů
nepřejete, máte právo vznést námitku.
☐ Vznáším námitku proti profilování mých osobních údajů pro marketingové účely
Souhlas se zpracováním rodného čísla
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s tím, aby v souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy mezi mnou [nebo žadatelem, ☐ Ano
pokud jsem o ručitelem] a Správcem, Správce za níže uvedeným účelem zpracovával mé rodné číslo způsobem a za podmínek
uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“).
Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mé jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního
registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů ☐ Ne
NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp.
úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti,
v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.
Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Správcem byla nebo bude uzavřena
Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené
Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční
závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
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Tímto prohlašuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním jeho rodného čísla
pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá
vliv na produkty a služby, které mi Správce poskytuje. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které
obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného
informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Dále
potvrzuji, že před podpisem tohoto souhlasu jsem byl(a) rovněž informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu
kdykoli získat www.cfh.cz a www.cncb.cz.].
Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím, aby Správce pro účely mé identifikace dle AMLZ pořídil a uchovával kopii mého ☐ Ano
občanského průkazu, popř. jiného průkazu totožnosti, které jsem mu pro tyto účely předložil(a), a to po dobu trvání Smlouvy a dále
po dobu 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla Smlouva ukončena.
☐ Ne

Souhlas s předáním osobních údajů osobám ze skupiny
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím, aby Správce předal mé identifikační a kontaktní údaje v rozsahu: [jméno, příjmení, ☐ Áno
emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, údaje o produktu, který je předmětem Smlouvy, nebo o který jsem projevil(a) zájem,
VÚB a dále společnosti INTESA SANPAOLO S.p.A., italské společnosti se sídlem Via Monte di Pietà 8, 20121 Milán, Italská republika,
registrační číslo: 00799960158, a to pro účely propagace služeb VÚB a INTESA SANPAOLO S.p.A. Souhlas udílím na dobu trvání Smlouvy
a dále po dobu 5 let ode dne, kdy bude Smlouva ukončena. V případě, že nedojde k uzavření Smlouvy, pak je tento souhlas omezen na ☐ Nie
dobu 5 let ode dne jeho udělení.
Informace o zpracování osobních údajů
Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na obchodních místech banky a na stránce www.cfh.cz.

V:

Dne:

_________________________
Podpis
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