Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaná/ý,
[JMÉNO, PŘÍJMENÍ], datum narození ___________, bytem_______________________________

prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se zpracováním mých osobních údajů společností Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem
Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 27089444 („Správce") v rozsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů, které mi bylo
předloženo („Prohlášení“).
Zaškrtnutím níže uvedených políček uděluji souhlas se zpracováním Správci, pojišťovnám Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group (IČO: 47116617), Allianz pojišťovna, a.s. (IČO: 47115971), a Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group (IČO:
47452820), a členům skupiny Správce, kterými se rozumí:
Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČO: 61672033), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692),
Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352),
MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), Realitní společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České
spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), Leasing České spořitelny, a.s. (IČO:
27089444), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika
(FN 102018b), Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m), („Skupina banky“).

ALTERNATIVNÍ VYHODNOCENÍ RIZIK V RÁMCI SKUPINY BANKY

I.

Udělením souhlasu potvrzuji, že souhlasím s tím, aby:
a) si Správce v souvislosti s podáním žádosti o spotřebitelský úvěr či jakoukoliv její pozdější změnou a pro účely posouzení mé
schopnosti splácet úvěr vyžádal od České spořitelny, a.s. klientské informace v rozsahu mého průměrného čistého příjmu
vypočteného na základě standardních postupů České spořitelny, a.s., zpravidla na základě průměrného čistého příjmu za dobu
předcházejících šesti měsíců, přičemž tyto informace budou Správcem využity výhradně k ověření výše příjmu v rámci
posouzení mé schopnosti splácet požadovaný úvěr;
b)

Správce, jakož i členové Skupiny banky zpracovávali mé osobní údaje (v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, rodné číslo,
číslo dokladu totožnosti, informace o mé bonitě a důvěryhodnosti) pro účely vyhodnocení rizik v rámci Skupiny banky.
Vyhodnocení rizik spočívá v posouzení a prověření rizik obchodů mezi mnou a členy Skupiny banky nad rámec vyžadovaný
právními předpisy.

Souhlas poskytuji na dobu 12 měsíců v případě neschválení mé žádosti o financování. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme
smlouvu, pak tento souhlas platí po dobu trvání dané smlouvy a dále po dobu dalších 10 let nebo jiného zániku mých závazků z
uzavřené smlouvy.

□ SOUHLASÍM
II.

MARKETINGOVÉ ÚČELY

Udělením souhlasu potvrzuji, že souhlasím s tím, aby Správce a též členové Skupiny banky zpracovávali mé osobní údaje pro
marketingové účely, které spočívají ve vyhodnocování klientských dat, včetně profilování, za účelem zvýšení kvality, komplexnosti a
optimalizace našich služeb, jakož i k zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných Správcem a členy
Skupiny banky.
Souhlas se vztahuje na zpracování mých osobních údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, informace o mé bonitě a
důvěryhodnosti a další marketingově využitelné údaje (informace z internetového prohlížeče, geolokační údaje apod.).
Souhlas poskytuji na dobu 12 měsíců v případě neschválení mé žádosti o financování. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme
smlouvu, pak tento souhlas platí po dobu trvání dané smlouvy a dále po dobu dalších 10 let nebo jiného zániku mých závazků z
uzavřené smlouvy.

□ SOUHLASÍM

Dodavatel:
Číslo žádosti:

III.

ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Udělením souhlasu potvrzuji, že souhlasím s tím, aby Správce, členové Skupiny banky a též subjekt, který mi poskytuje Správcem
zprostředkované pojištění, zpracovávali mé osobní údaje pro účely zajištění pojištění a vyhodnocení této služby. Samotné zpracování
mých osobních údajů pro účely zajištění pojištění není založené na tomto souhlasu, ale na plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
Souhlas je však vyžadován pro zasílání zpráv mezi Správcem, členy Skupiny banky a subjekty poskytujícími pojištění, jejichž obsahem
jsou informace ohledně mého případného pojištění, plnění pojistné smlouvy a dále vyhodnocení poskytnuté služby pojištění.
Souhlas se vztahuje na zpracování mých osobních údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, rodné číslo, informace o pojistné
smlouvě a jejím plnění.
Správcem osobních údajů ve vztahu k mé Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ
18600, IČ: 47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné
smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou
k nalezení na stránkách www.allianz.cz .
Souhlas poskytuji na dobu 12 měsíců v případě neschválení mé žádosti o úvěr. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme
smlouvu, pak tento souhlas platí po dobu trvání dané smlouvy a dále po dobu dalších 10 let nebo jiného zániku mých závazků z
uzavřené smlouvy.

□ SOUHLASÍM
Každý udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@leasingcs.cz nebo dopisem na adresu sídla Správce.
Odvolání souhlasu má za následek, že osobní údaje již nebudou Správcem nebo Skupinou banky zpracovávány pro daný účel. Nicméně i
nadále bude Správce nebo Skupina banky zpracovávat některé Vaše osobní údaje v souladu se zákonem tak, jak je blíže uvedeno
v Prohlášení.
Poskytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vliv na udělení a trvání jiného souhlasu ani na poskytnutí jiných služeb Správce.

V_________________________ dne______________

______________________________
podpis klienta

Dodavatel:
Číslo žádosti:

