Číslo smlouvy .............................
Souhlas se zpracováním osobních údajů
(dále též jen “Souhlas”)
Já, ______________________________________________, r.č. ___________________________________
Bytem:_____________________ __________________________________________________________ (dále též jen
“Klient”), tímto uděluji v souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí (revolvingového) úvěru/zápůjčky (dále
též jen „Smlouva“) společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110
00 (dále též jen “PROFI CREDIT“) jako správci, za níže uvedených podmínek, souhlas se zpracováním svých osobních údajů a
další souhlasy uvedené v tomto dokumentu.
Klient podal žádost o uzavření Smlouvy, ve které by byl v případě jejího uzavření ve smluvním postavení
□ úvěrovaného (vydlužitele)
□ spoludlužníka č. 1
□ spoludlužníka č. 2
Článek I.
Klient udělením tohoto Souhlasu společnosti PROFI CREDIT poskytuje své níže specifikované osobní údaje, jakož i
citlivé osobní údaje v rozsahu údajů vypovídajících o zdravotním stavu a o předchozí trestné činnosti pro níže uvedené
účely, a udělením tohoto Souhlasu dává společnosti PROFI CREDIT své souhlasy (i) se zpracováním osobních údajů
Klienta společností PROFI CREDIT dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, (dále jen
"ZOÚ"); (ii) s nakládáním a využíváním rodného čísla Klienta dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění; (iii) s
kopírováním dokladů podle zákona č. 328/1999 Sb., v platném znění; (iv) se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č.
480/2004 Sb., v platném znění.
1.2.
V rámci udělovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů Klient souhlasí s tím, že společnost PROFI CREDIT je
oprávněna (i) předávat jeho osobní údaje ke zpracování do jiných států, v nichž právní úprava ochrany osobních údajů
odpovídá požadavkům českého právního řádu; (ii) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním
jejich údajů třetí osobu - zpracovatele, a to i mimo území České republiky, je-li splněna podmínka ad (i).
1.3.
Udělovaný souhlas Klienta se zpracováváním osobních údajů, tj. jakýchkoli údajů týkajících se Klienta (dále jen "osobní
údaje") v souladu s příslušnými ustanoveními ZOÚ:
1.3.1.
Udělením tohoto Souhlasu Klient souhlasí s tím, aby společnost PROFI CREDIT za níže uvedenými účely
zpracovávala tyto:
A)
osobní údaje Klienta:
 Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště apod.),
 Rodné číslo (zejména pro účely jednoznačné identifikace a přesného zpracování v datových souborech),
 Údaje o tom, zda mezi Klientem a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
 Údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti
PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z jejich strany,
 Údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta souvisejících se Smlouvou,
 Případné další údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích Klienta, informace
o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném
stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o
formě bydlení, dosaženém vzdělání a jiné údaje, které Klient, sdělil či sdělí společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v období
trvání tohoto Souhlasu,
B)
citlivé údaje Klienta:
 Obsažené ve výpisu z Rejstříku trestů a údaj o zdravotním stavu a zdravotní způsobilosti.
1.3.2.
Udělením tohoto Souhlasu souhlasí Klient s tím, aby za níže uvedenými účely společnost PROFI CREDIT osobní
údaje Klienta zpracovávala, tj. prováděla jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost PROFI CREDIT
nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s osobními údaji Klienta, a to
automatizovaně nebo jinými prostředky, tj. zejména shromažďování osobních údajů, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, zveřejňování, uchovávání v
evidencích či datových souborech společnosti PROFI CREDIT, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a
likvidace. Za níže uvedenými účely je společnost PROFI CREDIT oprávněna osobní údaje získané od Klienta
sdružovat, evidovat a zpracovávat i společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji o Klientovi získanými
k odpovídajícím účelům (zejména osobní údaje Klienta obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon).
1.1.

1.4.

Veškeré své souhlasy dle bodů 1.1., 1.2. a 1.3. Klient uděluje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem zjištění bonity, důvěryhodnosti a zjištění/zajištění platební morálky Klienta v souvislosti
s eliminací rizik vyplývajících z předmětu podnikatelské činnosti společnosti PROFI CREDIT.
Účel 2: Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT. Umožnění společnosti PROFI CREDIT nabízet cílené produkty
a služby, a to na jakékoliv komunikační adresy Klienta, a to prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně
elektronických prostředků komunikace.
Účel 3: Vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných soudních řízení nebo
rozhodčích řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.
Účel 4: Správa závazkového vztahu mezi Klientem a společností PROFI CREDIT a veškeré další účely související s
podnikatelskou činností společnosti PROFI CREDIT (zejména evidenční, kontrolní a marketingové), zahrnující zejména

hodnocení důvěryhodnosti a bonity Klienta, adresování nabídek na poskytování produktů a služeb společnosti PROFI
CREDIT.
Účel 5: Informování o nabízených produktech a službách společnosti PROFI CREDIT a dalších spřízněných či spolupracujících
osob, jakož i ke zjišťování spokojenosti Klienta. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je k dispozici na písemné
vyžádání.
Veškeré své souhlasy dle bodů 1.1., 1.2. a 1.3. Klient uděluje na dobu deseti (10) let ode dne udělení tohoto Souhlasu z jeho
strany. V případě uzavření Smlouvy dále uděluje Klient veškeré tyto souhlasy na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších
deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Klient není povinen
poskytnout společnosti PROFI CREDIT jakékoliv údaje o své osobě, je oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytneli jakékoliv údaje, činí tak zcela dobrovolně. Osobní údaje Klienta budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu
pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým
osobním údajům ve smyslu § 11 a 12 ZOÚ, právu na opravu osobních údajů podle ZOÚ, jakož i o dalších právech stanovených
v § 21 ZOÚ. Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že společnost PROFI CREDIT nebo jiný zpracovatel provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo
b) požadovat, aby společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost Klienta shledána oprávněnou,
společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost PROFI CREDIT je povinna bez
zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o žádosti Klienta o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti PROFI CREDIT nebo u
zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná
než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

Článek II.
2.1. Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů v rámci registrů
a) Klient nad rámec výše uvedeného souhlasu ke zpracování osobních údajů udělením tohoto Souhlasu souhlasí s tím, aby za
níže uvedeným účelem:
1. společnost PROFI CREDIT shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném
v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též rodné číslo a IČ;
2. společnost PROFI CREDIT jeho osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, IČ 69346925, (též jen
„Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“) a Registru FO
Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a
Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor osobních údajů Klienta od všech členských společností, případně též společně
s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji Klienta, a v rámci tohoto informačního souboru osobních údajů Klienta provádělo
statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Klienta;
4. Sdružení SOLUS osobní údaje Klienta (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních bonity a
důvěryhodnosti Klienta) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního
registru a Registru FO, tedy i společnosti PROFI CREDIT, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto
registrů v Poučení;
5. společnost PROFI CREDIT získávala informace o bonitě a platební morálce atp. Klienta z Pozitivního registru a Registru FO;
6. Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny osobní údaje Klienta, tyto
používali, a to případně spolu s dalšími osobními údaji Klienta, jež oprávněně zpracovávají;
Účelem zpracování osobních údajů je:
- splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností PROFI CREDIT
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o bonitě, důvěryhodnosti a
platební morálce Klienta;
- posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru
FO, a to i opakovaně;
- ochrana práv společnosti PROFI CREDIT a ostatních členů sdružení SOLUS.
Doba trvání souhlasu
Tento souhlas je Klientem udělován na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy mezi
Klientem a společností PROFI CREDIT, je tento souhlas udělován na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění
veškerých závazků Klienta vůči společnosti PROFI CREDIT.
Prohlášení
Klient tímto prohlašuje, že před udělením tohoto Souhlasu měl možnost detailně se seznámit s dokumentem „POUČENÍ o
registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a
Registr FO, (ii) definice dalších osobních údajů Klienta, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního
registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům Klienta při jejich
zpracování a (v) poučení o právech Klienta (§ 11 a § 12 ZOÚ) a nárocích (§ 21 ZOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních
údajů Klienta v rámci pozitivního registru SOLUS.
Aktuální znění Poučení může Klient kdykoli získat na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT Czech a.s.
www.proficredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

b) Klient udělením tohoto Souhlasu výslovně dává souhlas a současně zmocňuje společnost PROFI CREDIT k tomu, aby jím
poskytnuté osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též rodné
číslo, dále osobní údaje vypovídající o jeho finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči
společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany Klienta, dále osobní údaje
vypovídající o zajištění závazků Klienta souvisejících se Smlouvou a dále případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a které Klient sdělil či sdělí společnosti PROFI CREDIT nebo které společnost PROFI
CREDIT získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy; zpracovávala a uchovávala za účelem (i)
vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce Klienta, (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební
morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI
a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a umožnění (a
to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI
a (iv) dále za účelem ochrany práv společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., předávala k dalšímu zpracování provozovateli NRKI
společnosti CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00
Praha 4 (dále jen „CNCB“), případně jejímu právnímu nástupci. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje
včetně rodného čísla CNCB zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele členům NRKI a BRKI, a to výlučně za výše
uvedenými účely. Podobně Klient uděluje výslovný souhlas k tomu, aby si společnost PROFI CREDIT vyžádala údaje z NRKI
a/nebo BRKI, které považuje za nutné pro ověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta. Tento souhlas se uděluje
na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Klientem a společností PROFI CREDIT bude uzavřena Smlouva,
uděluje Klient tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta ze
Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud
finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním
Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační
Memorandum“). Aktuální znění Informačního Memoranda je možno kdykoli získat na adrese www.cncb.cz. Dále Klient
potvrzuje, že před udělením tohoto Souhlasu se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i podrobné poučení o
jejich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI jakož i pro účely vzájemného informování se uživatelů
NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.
c) Poskytnutí osobních údajů Klientem tak, jak je uvedeno pod písmeny a) a b) tohoto článku Souhlasu, je dobrovolné nikoli
povinné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle společnosti
PROFI CREDIT či na telefonické vyžádání. Aktuální seznam členů NRKI a BRKI je uveden v Informačním memorandu a je
k dispozici v sídle společnosti PROFI CREDIT či na telefonické vyžádání. Klient souhlasí s tím, aby SOLUS a CNCB, z.s.p.o. při
zpracování jeho osobních údajů využili služeb zpracovatelů. Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním
údajům ve smyslu § 11 a § 12 ZOÚ. Zjistí-li Klient, že společnost PROFI CREDIT či jiný subjekt, kterému byly osobní údaje
Klienta zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu ZOÚ, má právo se obrátit na sdružení SOLUS (respektive na
CNCB, z.s.p.o.) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Klient
potvrzuje, že byl společností PROFI CREDIT poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 ZOÚ. Klient bere na vědomí, že
tento souhlas uděluje dobrovolně.
Datum udělení Souhlasu ze strany Klienta:

Klient vyjadřuje svůj souhlas s tímto Souhlasem a tento Souhlas společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. uděluje tak, že Klient
úvěrovému poradci společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., prostřednictvím kterého uzavírá Smlouvu, nadiktuje jedinečný kód,
který bude za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. Klientovi zaslán formou SMS zprávy na telefonní číslo
sdělené ze strany Klienta. Toto Klient bere výslovně na vědomí a výslovně s touto formou udělení Souhlasu souhlasí.
Identifikační údaje o Klientovi a datum udělení tohoto Souhlasu ze strany Klienta budou do znění tohoto Souhlasu pro účely
archivace tohoto Souhlasu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. vloženy v okamžiku udělení tohoto Souhlasu ze
strany Klienta shora popsaným způsobem.

