Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.

Před podpisem (potvrzením) tohoto souhlasu v elektronické žádosti jsem se seznámil (a) s podmínkami
možného financování. Čestně prohlašuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti i v
přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem vyplnil (a) jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že
jsem si vědom (a) případných důsledku uvedení nepravdivých údajů a beru na vědomí, že nemám právní
nárok na poskytnutí financování ani v případě doložení všech požadovaných dokumentů.

2.

V souvislosti s vyplněnou elektronickou žádostí o uzavření leasingové nebo úvěrové smlouvy souhlasím, aby
společnost HK-Leasing (Hynek Kočí) IČO: 63364701 poskytla dostupné údaje i třetí osobě a to zejména
spolupracujícím subjektům zprostředkovatele, které jsou nutné k vyhodnocení žádosti o poskytnutí
financování. A to zejména shromažďovali, zpracovávali a uchovávali mé osobní údaje, včetně mého
rodného čísla, IČO (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v
Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských
informací (dále též „Informační Memorandum“).

3.

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: (1) vytvoření souboru informací v
rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“ a sdružení SOLUS) vypovídajících o mé
bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, (2) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI
a sdružení SOLUS o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného)
posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a sdružení
SOLUS (3) Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI, sdružení
SOLUS a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.

4.

Potvrzuji, že nejsem politicky exponovanou osobou dle z.č. 253/2008 Sb. ani nemám k takové osobě žádný
vztah.

5.

Dále souhlasím s pořízením a elektronickým zaslání těchto dokumentů: foto kopie osobních dokladů
(občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, výpis z bankovního účtu, daňové přiznání a další podklady
nutné k posouzení této žádosti o leasingové nebo úvěrové financování.

6.

Tento souhlas k veškerým uvedeným bodům uděluji na dobu 10 let od potvrzení této žádosti.

Verze pro tisk

