RČ: 1234567890, OM: 123456789, číslo souhlasu: 1234567, kód šablony: StandartCEZCLI, číslo návrhu: 123456789

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO ÚČELY SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. V SOUVISLOSTI S JEDNÁNÍM O UZAVŘENÍ SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ
O POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBĚ č. SP-CEZ201116
Berete na vědomí, že v případě neposkytnutí spotřebitelského úvěru z důvodu výsledku vyhledávání v databázi
umožňující posouzení vaší úvěruschopnosti, máte právo se o tomto výsledku informovat na bezplatné telefonní
lince 800 555 130, a to do 14 dnů od udělení tohoto souhlasu.

1. Souhlasy se zpracováním údajů
Vy, jméno, příjmení, titul:
Rodné číslo:

R

Berete na vědomí, že započetí jednání o uzavření smlouvy o úvěru či jiné obdobné smlouvy s vámi případně
s osobou, kterou zastupujete při jednání o uzavření Smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi vámi případně osobou,
kterou zastupujete při jednání o uzavření Smlouvy a námi není žádným příslibem poskytnutí úvěru či jiného
financování z naší strany a bez pozitivního výsledku vyhodnocení vhodnosti uzavření Smlouvy nelze důvodně
očekávat, že přijmeme váš návrh na uzavření Smlouvy, přičemž zamítavý výsledek vyhodnocení, bez ohledu na
důvod zamítnutí, je spravedlivým důvodem k ukončení jednání o uzavření Smlouvy, respektive k nepřijetí návrhu
Smlouvy.

O

Projevujete svůj souhlas s tím, abychom před uzavřením Smlouvy s Vámi, případně s osobou, kterou zastupujete
při jednání o uzavření Smlouvy, provedli vyhodnocení vhodnosti uzavření Smlouvy a ověřili údaje o vaší majetkové
a osobní situaci, včetně údajů o vašich příjmech, výdajích a případném pracovním poměru (například
kontaktováním vašeho zaměstnavatele), a to za účelem splnění naší povinnosti odpovědného poskytování úvěrů
a jiných obchodů, posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky vás, případně osoby, kterou zastupujete,
a za účelem využívání těchto údajů v rámci našeho předmětu podnikání. V této souvislosti podpisem níže (i)
berete na vědomí níže uvedené informace a (ii) udělujete následující souhlasy se získáváním, zpracováním,
shromažďováním, uchováváním a předáváním vašich osobních údajů, včetně vašeho rodného čísla, případně
údajů o vaší osobě, včetně vašeho IČ, jste-li právnickou osobou, a to vše v následujícím rozsahu:

VZ

1.1 Souhlas pro naše účely
Udělujete souhlas s tím, že
(i) námi budou zpracovávána vaše osobní data (zejm. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, sídlo, IČ.),
která získáme v souvislosti s uzavřením Smlouvy za účelem využívání těchto údajů v rámci našeho
předmětu podnikání a tento souhlas nám udělujete na dobu 10 let od jeho udělení,
(ii) pro případ, že nám poskytnete v souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy kopii vašeho občanského
průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní pojišťovny či jiného dokladu,
a zároveň nám nesdělíte, že nesouhlasíte s pořizováním a uchováváním kopií dokladů, budeme
zpracovávat a uchovávat tyto kopie a údaje nacházející se na nich (vč. fotografie), a to po dobu a v rozsahu
uvedeném v souhlasu dle předchozího bodu (i),
(iii) budeme zpracovávat vaše údaje za účelem nabízení obchodu a služeb a předkládat vám nabídky na
jejich objednání, zprostředkování či pořízení, a to na všechny vaše dostupné komunikační adresy s tím,
že ve smyslu § 5 odst. 5 ZOOÚ souhlasíte s tím, že budeme k údajům uvedeným v tomto ustanovení
přiřazovat i vaše další údaje zpracovávané v souladu s tímto souhlasem (zejména datum či rok narození
apod); tento souhlas udělujete na dobu 3 let od jeho udělení,
(iv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, můžeme využívat podrobnosti
vašeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu a elektronické prostředky za účelem šíření,
i vámi nevyžádaných, obchodních sdělení. V případě šíření obchodních sdělení prostřednictvím
elektronické pošty máte možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím, a to i při zaslání každé
jednotlivé zprávy; zpráva obsahující obchodní sdělení bude zpravidla označena hvězdičkou (v případě
sms zprávy apod.) a/nebo jiným označením, že se jedná o obchodní sdělení (například OS); tento
souhlas udělujete na dobu 3 let od jeho udělení,
(v) společnosti ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 272 32 433
(„prodejce“) můžeme sdělovat informace o návrhu Smlouvy, jeho obsahu, zejm. částku úvěru, datum
návrhu Smlouvy, jakož i informace o vás v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a není-li
přiděleno, datum narození, IČ apod., to vše za účelem vyhodnocování a kontroly vzájemné spolupráce
mezi námi a prodejcem, založené návrhem na uzavření Smlouvy. Souhlasíte, že nedojde-li k zániku
tohoto souhlasu podle článku 1.5, je prodejce oprávněn zpracovávat výše uvedené údaje 6 měsíců po
udělení tohoto souhlasu.

ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s.
Senovážné nám. 231/7 | 370 21 České Budějovice | IČ 26764652
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814
Zákaznická linka ČEZ FINANČNÍ SLUŽBY: 389 010 400 | e-mail: financnisluzby@cez.cz | www.cez.cz/financnisluzby

1/3

CL22117051609

RČ: 1234567890, OM: 123456789, číslo souhlasu: 1234567, kód šablony: StandartCEZCLI, číslo návrhu: 123456789

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.2 Informace týkající se získávání/předávání informací z/do registrů Sdružení SOLUS
Informujeme vás, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících
k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě,
platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele
a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele.
Účastníme se registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy
v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“.
Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.essox.cz, na informační lince sdružení SOLUS 840 140
120 a na www.solus.cz. Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že jsme vás před jeho udělením seznámili se
zněním Poučení.

R

V případě, že registr eviduje záznamy o vašich závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o vašich
potenciálních závazcích (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj my a další uživatelé nahlížet jen
s vašim souhlasem a máte právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS
sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o vaší osobě v registru, který eviduje záznamy
o vašich závazcích, u kterých nedošlo k prodlení, a o vašich potenciálních závazcích. Provozovatel v takovém
případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se vás týkají, a učiní opatření
směřující k tomu, aby další záznamy týkající se vás nemohly být zapsány.
1.3 Souhlas pro účely Sdružení SOLUS týkající se Pozitivního registru
Souhlasíte s tím, abychom získávali informace o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního
registru SOLUS. Tento souhlas udělujete na dobu jednání o uzavření Smlouvy.

VZ

O

1.4 Souhlas se získáním informací z registru klientských informací
Souhlasíte, že budeme (i) získávat informace o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z registru
klientských informací a současně (ii) předávat informace o vás a o Smlouvě do registru klientských informací.
Podrobnosti o registru klientských informací, jeho provozovateli a o zpracování a rozsahu zpracovaných údajů
jsou uvedeny v Informačním Memorandu a udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že jsme vás s tímto
dokumentem před udělením souhlasu seznámili. Dále potvrzujete, že před udělením tohoto souhlasu jsme
vás rovněž informovali, že aktuální znění zmíněného informačního memoranda můžete kdykoli získat na
www.essox.cz, www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz. Tento udělujete na dobu 6 měsíců od jeho udělení.
1.5. Zánik souhlasů:
Pokud dojde k uzavření Smlouvy, pak souhlasy pod bodem 1.1 až 1.4 zanikají.
Poučení k výše uvedeným souhlasům:
Jste-li fyzická osoba, pak jako subjekt údajů máte veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních
údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dalšími právními předpisy. Máte především právo požádat správce o informaci
o zpracování vašich osobních údajů v rámci výše uvedených souhlasů (viz § 12 ZOOÚ). Správce je povinen
vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich
kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny
a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o vašich
právech. Domníváte-li se, že správce zpracovává vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte podle § 21
ZOOÚ právo jej požádat o vysvětlení. Dále můžete správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn.
k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. Domníváte-li se, že dochází
k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu
osobních údajů. Současně nám potvrzujete, že poskytnutí vašich údajů je dobrovolné.
Jste-li právnická osoba, pak podpisem udělujete výše uvedené souhlasy a také souhlasíte s tím, že dojde ke
zpracování údajů o vás v rozsahu uvedeném v článku 1.2 výše (tj. zejména k informování členů Sdružení
SOLUS o vašich identifikačních údajích a o záležitostech, které vypovídají o vaší bonitě, platební morálce
a důvěryhodnosti) s tím, že se na vás nevztahuje ochrana ZOOÚ.

ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s.
Senovážné nám. 231/7 | 370 21 České Budějovice | IČ 26764652
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814
Zákaznická linka ČEZ FINANČNÍ SLUŽBY: 389 010 400 | e-mail: financnisluzby@cez.cz | www.cez.cz/financnisluzby

2/3

CL22117051609

RČ: 1234567890, OM: 123456789, číslo souhlasu: 1234567, kód šablony: StandartCEZCLI, číslo návrhu: 123456789

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2. Prohlášení - politicky exponovaná osoba
Dále výslovně prohlašujete, že k níže uvedenému dni jste/nejste* politicky exponovanou osobou nebo osobou
blízkou k politicky exponované osobě ve smyslu níže uvedené definice.
Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní
působností, například: hlava státu, předseda nebo místopředseda vlády, ministr, náměstek, asistent ministra
nebo státní tajemník, vedoucí ústředního orgánu státní správy, člen parlamentu (např. poslanec, senátor), člen
nejvyššího a ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně nelze použít
opravné prostředky, člen účetního dvora a člen dvora auditorů, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký
důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve
vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d´affaires, obdobná funkce v orgánech EU nebo jiných mezinárodních
organizacích, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo jiné společnosti ve
vlastnictví státu, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce.

*

O

R

Osobou blízkou politicky exponované osobě se rozumí fyzická osoba, která je k osobě uvedené v předchozím
odstavci ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, je
k osobě uvedené v předchozím odstavci ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby
uvedené v předchozím odstavci osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném
obdobném vztahu, je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví
nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v předchozím
odstavci, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou
uvedenou v předchozím odkazu, nebo je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo
jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve
prospěch osoby uvedené v předchozím odstavci.
Pokud není v první větě tohoto prohlášení zaškrtnuto, zda jste, nebo nejste politicky exponovanou osobou
nebo osobou jí blízkou, pak potvrzujete, že nejste žádnou takovou osobou.
Země výkonu funkce politicky exponované osoby

VZ

Funkce / vztah k politicky exponované osobě

Zároveň se zavazujete, že nás budete informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah výše
uvedeného prohlášení (vznik, změna nebo zánik funkce nebo vztahu s politicky exponovanou osobou).
Pokud tento souhlas a prohlášení podepisujete jako zástupce, pak tento souhlas udělujete za zastoupenou
osobu i za vás jako fyzickou osobu.
Dne 15.05.2017

Jméno (hůlkovým písmem)
Příjmení (hůlkovým písmem)

Váš podpis
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