UPOZORNĚNÍ A RADY CENTRÁLNÍHO REGISTRU DLUŢNÍKŮ
K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas není třeba vyžadovat od Právnických osob (společností) a Fyzických osob (živnostníků, OSVČ),
tyto nepodléhají zákonu na Ochranu osobních údajů. Souhlas je vždy třeba předem si nechat odsouhlasit u
osob občanů (nepodnikatelů).

SOUHLAS SEPSAT VŢDY
PŘED PODPISEM SMLOUVY, POSKYTNUTÍM PŮJČKY, VYSTAVENÍM FAKTURY, ATD.
U FYZICKÉ OSOBY - OBČANA VÁS ŢÁDÁME O ZAJIŠTĚNÍ PODPISU TOHOTO PROHLÁŠENÍ
PRO SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
BUDOUCÍ DLUŢNÍK NEMÁ DŮVOD S TÍMTO NESOUHLASIT, NEBOŤ VSTUPUJE DO
OBCHODNÍHO VZTAHU ZA ÚČELEM PLNIT SVÉ ZÁVAZKY A MUSÍ CHÁPAT POTŘEBNÁ
ZAJIŠTĚNÍ.
DOPORUČUJEME SOUHLAS PODEPSAT I STATUTÁRNÍM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI,
JAKOŢTO FYZICKOU OSOBOU, KTERÁ ODPOVÍDÁ ZA CHOD SPOLEČNOSTI A TÍM VÁM
GARANTUJE ŘÁDNOU PLATEBNÍ MORÁLKU
!!! TOTO PROHLÁŠENÍ JE POVINNÉ I PRO RUČITELE FYZICKÉ OSOBY – OBČANA, POKUD JE
RUČITEL VYŢADOVÁN!!!

Originál pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu ze strany ÚOOÚ

WWW.CENTRALNIREGISTRDLUZNIKU.CZ

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů pro zpracování v
Centrálním registru dluţníků České republiky a
CERD 4, NRKI 4, BRKI 4

1.

Předmět souhlasu
V souvislosti s ţádostí o uzavření smlouvy mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a [Společností] (dále jen „Smlouva“) souhlasím s
tím, aby [Společnost] za níţe uvedeným účelem shromaţďovala, zpracovávala a uchovávala tyto mé osobní údaje:
- identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména téţ mé rodné číslo
- osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a [Společností] došlo k uzavření, případně neuzavření
Smlouvy
- osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči [Společnosti] v souvislosti se
Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany
- osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou
- případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce1 a které jsem sdělil či sdělím [Společnosti] nebo
které [Společnost] získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.
Dále souhlasím s tím, aby za níţe uvedeným účelem:
- [Společnost] mé výše uvedené osobní údaje dále předávala provozovateli Centrálního registru dluţníků 2 k dalšímu shromaţďování,
zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru a dalších systémového mezinárodního registru CERD a podregistrů BRKI a NRKI;
- provozovatel Centrální registr dluţníků mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru
klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uţivatelům registru klientských informací 3, kteří budou mít můj odpovídající souhlas,
nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se smlouvou o přístupu do Centrálního registru dluţníků, registru CERD, BRKI, NRKI;
- všichni oprávnění uţivatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto pouţili, a to
případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jeţ oprávněně zpracovávají;
- provozovatel registru klientských informací zpřístupnil uţivatelům CERD (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem
registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas
(zejména souhlas udělený některému oprávněnému uţivateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru
klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.

2.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:
- vytvoření souboru informací v registru klientských informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
- zajištění vzájemného informování oprávněných uţivatelů registru klientských informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce,
- umoţnit posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uţivatelů registru klientských informací.

3.

Doba trvání souhlasu
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou ode dne jeho udělení. V případě, ţe mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a [Společností]
bude uzavřena Smlouva či finanční plnění, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 10 let od splnění veškerých mých
finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od
zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

4.

Osobní údaje klienta
Fyzická osoba, nebo statutární orgán společnosti:
Jméno:

________________________________

Právnická osoba:
Obchodní název
společnosti: _________________________________________________

Příjmení:

________________________________

___________________________________________________________

Bydliště:

________________________________

Sídlo: ______________________________________________________

Rodné číslo:

________________________________

______________________________________________________

Číslo OP:

________________________________

IČ:

Číslo CP:

________________________________

DIČ: _________________________

__________________________

V ______________________________ dne ___________________

_________________________________________________
podpis osoby udělující souhlas (u společností včetně razítka)

Údaji vypovídajícími o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.
Provozovatel registru klientských informací (BRKI, NRKI), Centrálního registru dluţníků a mezinárodního systému CERD, je vţdy uveden na www.cerd.com .
Oprávnění uţivatelé Centrálního registru dluţníků (včetně Společnosti) jsou uvedeni v Informačním menu.
4
CERD, (Centrální registr dluţníků, BRKI (Bankovní registr klientských informací), NRKI (Nebankovní registr klientských informací) jsou duševním vlastnictvím
společnosti CERD LLC. Bez písemného souhlasu licenčního správce je pouţití ochranných známek CERD , BRKI, NRKI trestné!
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