
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, UCHOVÁVÁNÍM A POSTUPOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,  [jméno,  příjmení,  RČ,  adresa,  příp.  IČO],   v  souvislosti  se žádostí  o uzavření  smlouvy („Smlouva“)  mezi  mnou a
společností CreditKasa s.r.o., IČO: 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00 („Společnost“)
souhlasím s tím, aby Společnost jako správce mých osobních údajů zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu:

• identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narozeni, údaje o dokladech
totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a
stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikáni, IČ, rodné číslo,

• další  osobní údaje poskytnuté ve Smlouvě/Dodatku či  v jiných dokumentech a při  jednáních, a to včetně
pozdějších aktualizaci,

• osobní údaje, které vznikají jako výsledek vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a
plněni platebních povinností u Společnosti, atd. a jsou dále zpracovávány,

a dále je pak předávala společnosti Nebankovní-Registr.cz s.r.o., IČO: 019 11 945, adresa pro doručování: P.O.Box 50, 171
00 Praha 7, e-mail: DPO@Nebankovni-Registr.cz, kontaktní telefon: +420 601 301 771 (dále jen „Nebankovní registr“), a to
tak, že bude moje osobní údaje zejména shromažďovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat, pozměňovat, vyhledávat,
nahlížet, používat, zpřístupňovat přenosem, šířit nebo jakkoliv jinak zpřístupňovat, seřazovat či kombinovat, omezovat,
vymazávat či ničit, a to v listinné či elektronické podobě.

Dále souhlasím a beru na vědomí, že:

a) moje identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Společnosti i Nebankovního registru společně s
veškerými údaji a informacemi o mé osobě. Společnost i Nebankovní registr jsou oprávněni pověřit zpracováním
osobních údajů třetí osobu jakožto dalšího zpracovatele, a to zejména softwarové společnosti, které se starají o
údržbu databází a úložišť, popř. softwarů umožňující zpravování dat.

Aktuální výčet těchto osob je dostupný v sídle Společnosti,  popř. lze o něj zažádat prostřednictvím webového
formuláře umístěného na www.Nebankovni-registr.cz.

b) Společnost Nebankovní registr, tj. provozovatel registru klientských informací s názvem nebankovní-registr.cz (dále
jen ,,Registr“), může

a.  vytvořit  komplexní  informační  soubor  osobních  údajů  spočívající  ve  sloučení  osobních  dat  od všech
certifikovaných společností sdružených v Registru, případně je doplnit o další veřejně dostupné osobní
údaje a o údaje získané z dalších důvěryhodných zdrojů jako např. z insolvenčního rejstříku, Centrální
evidence exekucí a dalších placených i neplacených zdrojů poskytujících validní a důvěryhodná osobní data
a informace o subjektech údajů,

b. uskutečňovat dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku
nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob

a výsledná zjištění používat pro ověření bonity, platební morálky, důvěryhodnosti

a úvěruschopnosti, popřípadě na základě zjištěných informací ověřit správnost údajů mnou poskytnutých,

c) Společnost Nebankovní registr v rámci informačního souboru uvedeného v bodě b) výše může

a. provádět statistická vyhodnocení mojí bonity a důvěryhodnosti a

b. zpřístupňovat moje osobní údaje všem certifikovaným společnostem sdruženým v Registru vždy takovým
způsobem, aby všechny moje osobní údaje byly vždy zpracovávány v souladu se zákonem.

d) Společnost i Nebankovní registr mohou monitorovat moje telefonické hovory s operátory z call centra z důvodu

https://www.nebankovni-registr.cz/


zkvalitnění svých služeb a z důvodu snadnějšího vyřešení případných sporů, a rovněž souhlasím s pořizováním
zvukových záznamů ze všech telefonických hovorů, když tento zvukový záznam může Společnost či Nebankovní
registr použít i k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo
správními orgány.

Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností 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.

Dále rovněž potvrzuji, že jsem si vědom toho, že:

• mám možnost souhlas odvolat a to buď v listinné podobě, elektronicky, popř. ústně, osobně nebo telefonicky, a
to na příslušném kontaktním údaji  uvedeném na internetových stránkách Společnosti či  Nebankovního
registru,  přičemž důsledkem odvolání  uděleného souhlasu bude ukončení  zpracovávání,  uchovávání  a
postupování osobních údajů Nebankovnímu registru a všechny osobní data budou z Registru vymazána bez
zbytečného odkladu,

•  případné uzavření  smlouvy  není  podmíněno udělením tohoto souhlasu se  zpracováním,  uchováváním a
postupováním osobních  údajů,

• odmítnutí udělení tohoto souhlasu nikterak nezhoršuje moje postavení ani hodnocení bonity či úvěruschopnosti
v Registru, ani jinak negativně neovlivňuje vůli třetích osob k příp. uzavření smlouvy,

• byl jsem před podpisem tohoto souhlasu poučen o nárocích, které jsou mi dány z titulu zpracovávání osobních
údajů dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení o ochraně osobních údajů.

Podrobné  informace  o  zpracování  osobních  údajů  jsou  uvedeny  v  dokumentu  Zásady  zpracování  osobních  údajů,
dostupném na  webových  stránkách  Společnosti.
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