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Infolinka: +420 469 778 490, fax: +420 466 741 440
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Č. žádosti/smlouvy _________________________________
Souhlasy se zpracováním osobních údajů KLIENTA/SPOLUÚČASTNÍKA
- PŘEHLED - další souhlasy V souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností
PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“),
jakožto správcem osobních údajů a Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li
uzavřena). Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále
též jen “PROFI CREDIT“), udělujete nad rámec dosud udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů tyto Vaše souhlasy
se zpracováním osobních údajů:
➢ Souhlas se zveřejňováním osobních údajů
Souhlasím: Ano
- Ne
Udělením souhlasu se zveřejňováním Vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že pokud bude Smlouva uzavřena a ocitnete se
v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu dle této Smlouvy, je Vám společnost PROFI CREDIT oprávněna zaslat
písemnou upomínku ve formě korespondenčního lístku a dále že společnost PROFI CREDIT v souvislosti s vymáháním svých
pohledávek právo zveřejnit osobní údaje o Vaší osobě v rozsahu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, roku narození,
obchodní firmy, sídla, IČ, spolu s údajem o existenci Vašeho dluhu po splatnosti, a to za účelem upozornění Vaší osoby na
existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s Vámi.
➢ Souhlas se zpracováním biometrického podpisu
Souhlasím: Ano
- Ne
Pokud hodláte Smlouvu podepisovat prostřednictvím biometrického podpisu, bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat tento
údaj o Vašem biometrickém podpisu. Prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků jsou jako
neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenány a zpracovávány i další informace – dynamické parametry pohybu
ruky podepisující se osoby (jako je tlak, rychlost, skon, křivky, posloupnost tahů, atd.). Jedná se přitom o zvláštní kategorii
osobních údajů podle článku 9 Nařízení. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašeho údaje o biometrickém podpisu
souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat tento údaj o Vašem biometrickém podpisu, a to pro
následující účely:
Zpracování za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI
CREDIT založeného Smlouvou, za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně
vedení případných nalézacích, exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou, zejména pak za
účelem prokázání pravosti Vašeho podpisu na Smlouvě v případě jeho zpochybnění.
Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho
souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného znění
udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů –
Úplné znění, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT www.proficredit.cz/souhlas.
Svým podpisem potvrzujete, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace
o zpracování osobních údajů – Úplné znění), a zároveň udělujete veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich
osobních údajů.

V _________________ dne ______________

_________________________
Podpis klienta/spoluúčastníka

Identifikace klienta/spoluúčastníka:
Jméno, příjmení ___________________________________
Datum narození ___________________________________
Bydliště __________________________________________
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