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Číslo žádosti/Smlouvy:

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním
osobních údajů pro registry SOLUS a NRKI/BRKI
- PŘEHLED 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“), jakožto
správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti
s žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru (zápůjčky) mezi,
IĆ:
se sídlem
(dále též jen „Klient“), kterého v této věci zastupujete, a společností
PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru/zápůjčky(dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument
zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným
správcům udělit.
Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:
Účel 1: Zpracování údajů za účelem správy závazkového vztahu založeného Smlouvou, vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT
ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.
Účel 2: Zpracování údajů za účelem zjištění a posouzení důvěryhodnosti a úvěruschopnosti Klienta.
Za shora uvedenými účely č. 1 a 2 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:
-

identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti,
apod.),
další údaje o Vaší osobě, zejména informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení a e-mailové adrese,
informace o právním důvodu, na jehož základě jednáte za Klienta, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT
kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,

Společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle z důvodu, že je to nezbytné pro vymáhání pohledávek společnosti PROFI
CREDIT ze Smlouvy (účel č. 1) a pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy zejména za účelem
zjištění a posouzení úvěruschopnosti Klienta (účel č.2). Společnost PROFI CREDIT je oprávněna takto zpracovávat údaj o Vašem rodném čísle i
bez Vašeho souhlasu, a to na základě ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Společnost PROFI CREDIT dále zpracovává Vaše osobní údaje v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti
PROFI CREDIT uložena právním předpisem. Podrobné informace jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů
zástupců – Úplné znění (viz níže).
Souhlas se zpracováním osobních údajů v Registrech NRKI a BRKI
Souhlasím: Ano
- Ne
V souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy souhlasíte s tím, aby PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala
a uchovávala Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla („osobní údaje“). Společnost PROFI CREDIT provádí v souvislosti s žádostí
o uzavření Smlouvy posuzování důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky Klienta. V této souvislosti společnost PROFI CREDIT
posuzuje i důvěryhodnost Vaší osoby. Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, aby společnost PROFI CREDIT za tímto účelem získala údaje
evidované o Klientovi a Vaší osobě v Nebankovním registru klientských informací („NRKI“) a Bankovním registru klientských informací („BRKI“). Za
účelem získání informací z těchto registrů bude společnost PROFI CREDIT předávat údaje o Klientovi a Vaší osobě, včetně údaje o rodném číslu,
společnosti CNCB - Czech Non-Banking CreditBureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, která je
provozovatelem NRKI. Další údaje o těchto registrech, včetně informací o rozsahu zpracovávaných údajů, jsou uvedeny v Informačním Memorandu
Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských
informací) („Informační Memorandum“).
Souhlas se zpracováním osobních údajů v registrech SOLUS
Souhlasím: Ano
- Ne
V souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy souhlasíte s tím, aby PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala
a uchovávala Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla („osobní údaje“). Společnost PROFI CREDIT provádí v souvislosti s žádostí
o uzavření Smlouvy posuzování důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky Klienta. V této souvislosti společnost PROFI CREDIT
posuzuje i důvěryhodnost Vaší osoby. Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, aby společnost PROFI CREDIT za tímto účelem získala údaje
evidované o Klientovi a Vaší osobě v registrech vedených sdružením SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen
„Sdružení SOLUS“) Sdružení SOLUS je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS
(též jen „Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) Za účelem získání informací z těchto registrů bude společnost PROFI
CREDIT předávat údaje o Klientovi a Vaší osobě, včetně údaje o rodném číslu, provozovateli těchto registrů, tj. Sdružení SOLUS.
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 zástupců – Úplné znění, který je uveřejněn na
internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT www.proficredit.cz/souhlas-podnikatel. V tomto dokumentu jsou uvedeny i informace o
zpracování Vašich osobních údajů v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti PROFI CREDIT uložena právním
předpisem.

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 699005848. Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.
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Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených souhlasů:
Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů
zástupců – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů následovně: v
rámci sepisování žádosti o zápůjčku sdělíte úvěrovému poradci zastupující společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. jedinečné kódy, které Vám
budou za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti
PROFI CREDIT Czech a.s. sdělíte). Číselný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v Registrech NRKI a BRKI.
Písmenný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v registrech SOLUS. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze
strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených
souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.

Identifikace Klienta:
Název:

IČ:

Sídlo:
Identifikace osoby zastupující Klienta:
Jméno (jména):

Datum narození:

Bydliště:

Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informacemi a udělení shora označených souhlasů:
Identifikační kód:
IP adresa:
Telefon:
Systémový čas:
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