SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO ÚČELY SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. V SOUVISLOSTI
S JEDNÁNÍM O UZAVŘENÍ SMLOUVY Č. S100518

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.
OZNAČENÍ KLIENTA, VY
jméno, příjmení,
titul
rodné
číslo

Svým níže uvedeným podpisem udělujete tento souhlas se zpracováním rodného čísla:
Poučujeme Vás tímto, že udělení souhlasu se zpracováním vašeho rodného čísla pro níže uvedené účely je zcela dobrovolné
a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasů nemá vliv na produkty a služby, které vám poskytujeme.
V souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy souhlasíte s tím, abychom za účelem posouzení, evidence a správy
našich klientů a jejich produktů zpracovávali vaše rodné číslo. Zpracovávání pro uvedený účel znamená:
Zajištění vaši jednoznačné identifikace při dotazování se do dostupných databází (na základě rodného čísla, které
získáme od vás coby klienta nebo coby od zastupující osoby, se kterou hodláme uzavřít Smlouvu) jako je zejm.
živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, rejstřík exekucí a dále zajištění vaši jednoznačné
identifikace při evidenci a správě našich klientů v interních systémech společnosti.
Zpracování způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských
informací („Informační Memorandum“), tzn. (i) zajištění vaši jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru
klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování
uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o vaši bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování vaši bonity, důvěryhodnosti
a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.
Takové zpracování bude probíhat po dobu šesti (6) měsíců ode dne udělení souhlasu. V případě, že byla nebo bude
uzavřena Smlouva, udělujete 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.
Dále prohlašujete svým níže uvedeným podpisem, že:
Jste se seznámil a obdržel jste Doplňující informace ke zpracování osobních údajů.
Jste se seznámil s Informačním memorandem ESSOX, ve kterém najdete podrobné podmínky zpracování
osobních údajů. Je také dostupné na adrese www.essox.cz.
Jste se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o vašich právech v souvislosti se
zpracováním vašich 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. Před podpisem
tohoto souhlasu jste rovněž byl informován, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na
www.essox.cz, www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz
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