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Souhlas 
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

Níže podepsaný (dále jen „Klient“) bere na vědomí, že IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále jen „Společnost“) v souvislosti s 

poskytováním  služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou
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údaje (v rozsahu jména, příjmení, titulu, data narození, rodného čísla, státní příslušnosti, země a místa narození, bydliště, 

korespondenční adresy, telefonu a emailu, čísla průkazu totožnosti, IČ, DIČ) o klientech (dále jen „Osobní údaje“).  

Klient tímto poskytuje Společnosti svůj výslovný souhlas k tomu, aby  

 Osobní údaje byly zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro Klienta, za účelem 

poskytování úvěru; 

 využívala jeho Osobní údaje v rámci své podnikatelské činnosti, zejména k provádění Marketingových činností; 

 využívala jeho Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa k předávání aktuálních 

informací o  službách, jakož i o produktech a k nabízení těchto služeb a produktů, a to prostřednictvím veškerých 

komunikačních kanálů; 

 poskytovala jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení 

důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta společnostem, které vedou evidenci dlužníků, příp. jejich platební 

morálky. 

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby Klient prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a že Klient 

jedná s jejím výslovným svolením či na její příkaz. 

Souhlas se vztahuje na Osobní údaje, které Klient Společnosti poskytl nebo v budoucnu poskytne v rámci jednání o 

poskytnutí služby; na Osobní údaje, které Klient Společnosti poskytl nebo v budoucnu poskytne v průběhu trvání každého 

závazkového vztahu, který mezi Společností a Klientem vznikl nebo v budoucnu vznikne uzavřením příslušné smlouvy o 

poskytnutí služby (dále „Smlouva“), jakož i na Osobní údaje, které Společnost v souvislosti s projednáváním žádosti 

Klienta o poskytnutí služby nebo v souvislosti se závazkovými vztahy vzniklými uzavřením příslušné Smlouvy získala 

nebo v budoucnu získá v souladu s platnými právními předpisy jinak. Souhlas je poskytnut na dobu 10 let od jeho udělení. 

V případě, že mezi Klientem a Společností došlo nebo v budoucnu dojde k uzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu 

trvání příslušného závazkového vztahu mezi Společností a Klientem založeného uzavřenou Smlouvou a dále na dobu 

dalších 10 let od splnění (popřípadě jiného zániku) finančních či jiných závazků Klienta z uzavřené Smlouvy. 

Klient je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o Osobních údajích o něm 

zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované 

informace, bude-li žádat korespondenčně, poskytnutí informací e-mailem je bezplatné; telefonicky se údaje nesdělují. 

Klient je oprávněn kdykoliv písemně požádat o opravu či odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. 

Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje Klienta, které je společnost oprávněna zpracovávat 

i bez souhlasu v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě 

existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Zpracováním osobních údajů Klienta může být 

společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost je 

oprávněna předat osobní údaje klienta včetně rodného čísla za výše uvedenými účely jinému spolupracujícímu subjektu 

(zejména vybraným poskytovatelům služby Klientovi) na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu a odstranění 

osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient může: (i) požádat společnost 

o vysvětlení vztahující se ke zpracování jeho osobních údajů, (ii) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů (kontakty na www.uoou.cz/, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel. 234 665 125), (iii) 

požadovat, aby společnost odstranila vzniklý protiprávní stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů Klienta, (iv) požadovat, aby se společnost zdržela jakéhokoliv protiprávního 

jednání a odstranila takto vzniklý stav. 

 

V  dne    

     Jméno, příjmení a rodné číslo klienta 

 

 

     

    Podpis klient 
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