Souhlas se zpracováním
osobních údajů 01.02.2017
Tímto dávám společnosti Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno (dále jen „Společnost”), výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů včetně rodného
čísla, které Společnosti sdělím v listinné formě, prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či osobně v souvislosti s jednáním o
uzavření rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy se Společností
či v souvislosti s dalšími úvěrovými smlouvami, uzavřenými dle rámcové smlouvy, případně které Společnost oprávněně získala jiným
způsobem (dále také jen „osobní údaje“). Tento souhlas poskytuji
Společnosti za účelem jednání o uzavření rámcové smlouvy a první
úvěrové smlouvy, za účelem jednání o uzavření dalších úvěrových
smluv, za účelem poskytnutí úvěru či úvěrů, za účelem posouzení
mé bonity, jakož i za účelem plnění mých povinností vůči Společnosti, včetně vymáhání pohledávek Společnosti za mnou. Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Společnosti, zpracovatelům, se kterými má Společnost uzavřenu
smlouvu o zpracování osobních údajů, třetím osobám, prostřednictvím kterých by Společnost plnila své služby, případě dalším osobám, které mají oprávnění ke zpracování osobních údajů. Potvrzuji,
že souhlasím s tím, že Společnost je oprávněna zaznamenávat a
archivovat jakoukoli komunikaci se mnou a v případě potřeby ji použít. Rovněž souhlasím s tím, aby Společnost pořizovala a zpracovávala kopie mých dokladů totožnosti a dalších případných dokladů
mnou poskytnutých Společnosti.
Společnost je oprávněna mé osobní údaje, včetně rodného čísla,
sdělit v případě potřeby i jiným subjektům, se kterými Společnost
spolupracuje při realizaci předmětu rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv, při realizaci svého
předmětu podnikání a při vymáhání plnění z rámcové smlouvy a
první úvěrové smlouvy, jakož i z dalších úvěrových smluv. Jedná se
zejména o advokáty, daňové poradce, účetní a auditory, subjekty
poskytující poštovní a telefonní služby, jiné osoby poskytující služby
Společnosti a další osoby (orgány dohledu, soudy, exekutoři, dražebníci, apod.). Účelem takto poskytnutých údajů je realizace předmětu rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších
úvěrových smluv, vymáhání plnění z rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i z dalších úvěrových smluv, realizace předmětu
podnikání Společnosti a plnění zákonných povinností a ochrana práv
správce.
Dále souhlasím, aby Společnost sdílela se společností O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336, a
členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách
www.homecredit.cz, osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a
platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny
PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení žádosti,
vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli
členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit
cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF
nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a
důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu
těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných
skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce,
úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu
využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou Společnost, O2
Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku následujícího po dni jeho poskytnutí nebo
v případě zamítnutí žádosti o úvěr na dobu 1 roku ode dne, kdy byla
žádost o úvěr zamítnuta a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni,
ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech
mých závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z
uvedených situací, která nastane později.
V případě, že do žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby,
výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.
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Dále souhlasím, aby Společnost předala mé osobní údaje v rozsahu
rodné číslo a telefonní číslo společnosti T- Mobile Czech Republic
a.s., Praha 4 – Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO
64949681, a následně aby je společnost T- Mobile Czech Republic
a.s., samostatně zpracovávala, a to za účelem vytvoření informací o
mé platební schopnosti a tyto poté předala výhradně Společnosti.
Společnost je oprávněna předané údaje zpracovávat pouze za účelem posouzení mé žádosti o úvěr a hodnocení mé schopnosti splácet
úvěr či jiný závazek vůči Společnosti a pro ochranu práv Společnosti.
Údaje poskytnuté ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
nebudou sdíleny s dalšími subjekty. Tento souhlas uděluji na dobu
šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, včetně rodného čísla, byly
využity za účelem (i) vytváření a zasílání nabídky obchodů a služeb
Společnosti a třetích osob, a to i prostřednictvím elektronických
prostředků či prostřednictvím SMS zprávy, (ii) mé účasti ve věrnostních zákaznických programech, (iii) výběru klientů pro vytváření
nabídek produktů a služeb (zejména ve formě direkt mailových kampaní) a pro jejich vyhodnocování, (iv) marketingových průzkumů
Společnosti. Rovněž souhlasím, aby Společnost mé osobní údaje
(včetně rodného čísla) předávala osobám, které náleží do stejného
koncernu, případně finančního konglomerátu jako Společnost a dále
společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland za marketingovými účely uvedenými
v předchozí větě. Aktuální výčet těchto osob je dostupný v sídle
Společnosti a na internetové adrese www.homecredit.cz. Souhlas
dle tohoto odstavce je dále označen jen jako „souhlas k marketingovým účelům“.
Společnost Vás informuje jako svého klienta, 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. Společnost se účastní se registrů SOLUS, zájmového
sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v
dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich
osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis
fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním
údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (§ 11 a
§ 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích
(§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním Vašich
osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění
Poučení můžete kdykoli získat na www.homecredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u
kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů
(například Pozitivní registr SOLUS), může do Společnost a další
uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má
právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního
registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s
evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních
závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy
týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.
Dále souhlasím, aby Společnost osobní údaje zpracovávala způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) za
účelem:
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a) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o
mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i
opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební
morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a
c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a
Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky
ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.
Tento souhlas je udělen na dobu 6 kalendářních měsíců následujících po dni jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností
bude uzavřena rámcová smlouva, uděluji tento souhlas na dobu
trvání smluvního vztahu na základě této rámcové smlouvy a první
úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv a dále po dobu
dalších 4 kalendářních let následujících po úplném vyrovnání všech
závazků z uvedených smluv plynoucích. Potvrzuji, že před udělením
tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Informačním Memorandem a
že jsem byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.homecredit.cz nebo
www.cncb.cz.
Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, udělený souhlas se
zpracováním mých osobních údajů mohu odvolat uskutečněním
příslušného úkonu v klientské sekci na internetových stránkách
www.kamali.cz či v listinné formě oznámením doručeným na adresu
Společnosti, a to jedině v případě, že budu mít plně splaceny veškeré mé závazky vůči Společnosti a Společnost u mě nebude evidovat
žádný nedoplatek vyplývající či související s rámcovou smlouvou a
první úvěrovou smlouvou, jakož i s dalšími úvěrovými smlouvami.
Pokud tak učiním, zaniká smluvní vztah na základě rámcové smlouvy
uplynutím dne, kdy došlo k doručení odvolání mého souhlasu se
zpracováním osobních údajů Společnosti. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v registrech Solus a NRKI, nelze odvolat.
Souhlas s pořizováním a zpracováváním kopií mých dokladů totožnosti a dalších případných dokladů dle prvního odstavce tohoto
souhlasu mohu odvolat pouze v případě, pokud Společnost není
povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas k marketingovým účelům mohu odvolat kdykoli, a to uskutečněním příslušného úkonu v klientské sekci na internetových
stránkách www.kamali.cz či v listinné formě oznámením doručeným
na adresu Společnosti.
Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 1 roku od jeho poskytnutí nebo v
případě zamítnutí žádosti o úvěr na dobu 1 roku ode dne zamítnutí
žádosti o úvěr, respektive v případě souhlasu k marketingovým účelům na dobu 2 let od jeho poskytnutí. Pokud bude následně mezi
mnou a Společností uzavřena rámcová smlouva, uděluji tento souhlas (včetně souhlasu k marketingovým účelům, souhlasu se zaznamenáváním a archivováním jakékoli komunikace se mnou a souhlasu s pořizováním a zpracováváním kopií mých dokladů totožnosti a
dalších případných mnou poskytnutých dokladů) Společnosti na
dobu trvání rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv a dále na dobu do uplynutí 10 kalendářních let
následujících po dni ukončení platnosti první jakož i dalších úvěrových smluv nebo splacení všech mých závazků vyplývajících či souvisejících s touto rámcovou smlouvou a první úvěrovou smlouvou,
jakož i s dalšími úvěrovými smlouvami, a to od té skutečnosti, která
nastane později; případně do platného odvolání mého souhlasu dle
předchozích odstavců.
Potvrzuji, že beru na vědomí, že Společnost je oprávněna, respektive povinna archivovat mé osobní údaje za účelem ochrany práv
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správce osobních údajů a pro plnění svých zákonných povinností
(zejména povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů). Pro plnění povinností dle zákona č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Společnost osobní údaje
klienta uchovává 1 rok ode dne podání žádosti o úvěr a v případě
zamítnutí žádosti o úvěr 1 rok ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta a v případě uzavření úvěrové smlouvy do uplynutí 10 let od
roku následujícího po ukončení první jakož i dalších úvěrových
smluv.
Zpracovatelé a další příjemci osobních údajů jsou uvedeni na
www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené
účely je dobrovolné. Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu je povinností Společnosti zjišťovat a zpracovávat osobní
údaje klienta stanovené tímto zákonem pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Potvrzuji, že
jsem byl poučen o svém právu k přístupu k mým osobním údajům ve
smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, jakož i o právu na
jejich opravu, a o tom, kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním
svých osobních údajů mám práva podle § 21 zákona č. 101/2000
Sb., zejména právo požádat Společnost o sdělení, jaké osobní údaje
o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a
pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou
mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména
jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu,
především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních
údajů. Mám rovněž právo obrátit se v takovém případě na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

