Základní údaje - fyzická osoba podnikatel
Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:

Ručitel/Avalista:

Klient:
Identifikační údaje
Název firmy:

Datum založení firmy:

IČ:

Kontaktní údaje

DIČ:

Sídlo firmy:
Platné od:

Zodpovědná osoba
Titul, jméno a příjmení:

Kontaktní (poštovní) adresa:

Rodné příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Číslo OP/ Číslo pasu:
Země vydání pasu:

Platné od:
Adresa bydliště:
Platné od:
Telefon / fax domů:
Telefon / fax do firmy:
Mobilní telefon:

Pohlaví:

Muž

Žena

Cizí státní příslušník:

Ano

Ne

E-mail:

Politicky exponovaná
Bankovní spojení osoba*:
IBAN:

Ano

Ne

Typ účetnictví

Ano

Ne

Jednoduché

Podvojné

Aktiva nebo majetek celkem:

0,00 Kč

Název banky:

Zisk před zdaněním celkem:

0,00 Kč

od

do

Číslo účtu:

Tržby celkem:

0,00 Kč

od

do

Majitel účtu:

Pohledávky po lhůtě splatnosti:

0,00 Kč

Závazky nebo cizí zdroje celkem:

0,00 Kč

Bonita
Rodinný stav:
Postavení (pracovní pozice):

Čistý měsíční příjem klienta / ručitele:

0,00 Kč

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Čistý měsíční příjem společné domácnosti:

0,00 Kč

Pobyt v ČR:

Počet osob žijících ve společné domácnosti:

Typ bydlení:

Počet vyživovaných osob:
Pravidelné měsíční platby společné domácnosti celkem (splátky půjček, leasing, výživné apod.):

0,00 Kč

Souhlas s e-mailovou komunikací:
Klient žádá a souhlasí s tím, aby v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání smlouvy, popřípadě více smluv o poskytnutí finanční služby,
společnost ŠkoFIN s.r.o. zasílala veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace, obsahující osobní údaje Klienta rovněž formou elektronického přenosu dat (e-mailem) na emailovou adresu, kterou společnosti ŠkoFIN s.r.o. Klient poskytuje v souvislosti se žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále v rámci existujícího smluvního vztahu/ vztahů
(bude-li Smlouva o poskytnutí finanční služby uzavřena) :
Souhlasím:
/ Nesouhlasím:
Klient dále souhlasí s tím, aby mu společnost ŠkoFIN s.r.o. zasílala na e-mailovou adresu, kterou Klient sdělí společnosti ŠkoFIN s.r.o. nabídky svých aktuálních služeb a
produktů:
Souhlasím:
/ Nesouhlasím:
* Politicky exponovanou osobou se ze zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (resp. která v takové funkci byla v období předcházejícího roku), jako je například hlava státu nebo
předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí
obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen
správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d´affaires, nebo osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské
unie nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce a která:
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku
b) osoba, která
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy),
partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba
uvedená v písmenu a), nebo v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve
prospěch osoby uvedené v písmenu a).
PROHLÁŠENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Úvodní informace:
1. Společnost ŠkoFIN, s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 11881
(dále jen „Společnost“) při poskytování finančních služeb zpracovává osobní údaje svých klientů. Zpracování osobních údajů je Společností prováděno v souladu se zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě souhlasu klientů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze Zákona.
2. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn
poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své osobní údaje nebo
souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout uzavření obchodu nebo navázání smluvního vztahu s Klientem.
3. Klientem se rozumí každá fyzická osoba, která se Společností uzavřela smlouvu o poskytnutí finanční služby (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupuje do jednání za
účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Pro účely zpracování osobních údajů se Klientem rozumí také ručitel/avalista.
4. Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy poskytuje osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob
výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené v tomto prohlášení.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím rodného čísla je Klientem udělován v souladu se Zákonem a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění
pozdějších předpisů.
Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala veškeré jeho informace a osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Společnosti nebo které byly
Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob.
2. Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem
(i) jednání a vyřízení žádosti Klienta o poskytnutí financování,
(ii) posouzení, zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu s Klientem, zejména za účelem získání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta, nutných pro
posouzení žádosti Klienta,
(iii) jednání ve věci uzavření Smlouvy,
(iv) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu,
(v) nabízení doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou (pojištění, servisní služby, asistenční služby, atd.) Klientovi, jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a
plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb,
(vI) dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi,
(viI) ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
3. Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho sobě uskutečnila dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku
nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použila pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě
zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých Klientem.

Základní údaje - fyzická osoba podnikatel
Klient:

Ručitel/Avalista:

Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:

Název firmy:

IČ:

4. Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě pořídila také fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu,
cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude
Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta
Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v tomto souhlasu Klient uděluje na dobu 4 let od poskytnutí tohoto souhlasu. V
případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje Klient tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu
dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před
zánikem Smlouvy.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci Nebankovního registru Klientských informací, Bankovního registru Klientských informací a sdružení právnických
osob SOLUS
1. V souvislosti s žádostí níže podepsaného (dále jen „Klient”) o uzavření smlouvy o poskytnutí zvolené finanční služby (dále jen „Smlouva”) s poskytovatelem finančních služeb
společností ŠkoFIN s.r.o. (dále jen „Společnost”) Klient souhlasí s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje
Klienta, včetně jeho rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního
registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) a/nebo v Poučení o registrech Sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925.
2. Účelem zpracování osobních údajů Klienta na základě tohoto souhlasu je:
1)
(i) vytvoření souborů informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI) , Pozitivního
registru sdružení SOLUS, Registru fyzických osob sdružení SOLUS, Registru IČ sdružení SOLUS (všechny registry dále jen jako „registry“) vypovídajících o bonitě,
2)
důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
3)
(ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a umožnění (a to i opakovaného)
posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů registrů a
(iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a 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.
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných
uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu a/nebo v Poučení o registrech sdružení SOLUS.
3. Před podpisem tohoto souhlasu se Klient seznámil s Informačním Memorandem a s Poučením o registrech sdružení SOLUS, která obsahují i poučení o právech Klienta v
souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se
uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich Klientů. Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního
Memoranda může kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (www.llcb.cz), že Poučení o registrech sdružení SOLUS se nachází na
webových stránkách www.solus.cz a že oba dokumenty jsou též k získání v zákaznickém centru či na webových stránkách Společnosti (www.skofin.cz).
4. Tento souhlas Klient uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Klientem a Společností byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluje Klient tento
souhlas na celou dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu,
pokud závazky klienta byly splněny před zánikem smlouvy.
Způsob zpracování osobních údajů:
1. Osobní údaje Klienta budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje
manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních
systémech Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či
třetích osob.
2. Klient bere na vědomí, že při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí
osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VW. Klient souhlasí, aby Společnost za účelem shromáždění osobních údajů Klienta a jejich dalšího zpracování, zejména za účelem
vyhodnocení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta předala osobní údaje Klienta třetím osobám, které pro Společnost zajišťují činnosti při uzavírání Smluv nebo při
vyhodnocování rizik obchodů s jednotlivými klienty.
Předání osobních údajů:
1. Klient souhlasí, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a
platební morálky Klienta osobám propojeným se Společností za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými se Společností nebo o jejichž
uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se Společností vede Klient jednání.
2. Klient dále souhlasí s tím, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů o průběhu obchodního jednání o
uzavření Smlouvy osobám propojeným se Společností za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb klientovi těmito osobami.
3. Klient souhlasí, aby osoby propojené se Společností údaje, které o Klientovi získají od Společnosti, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke
stejným účelům jako Společnost, včetně nabízení vlastních výrobků a služeb Klientovi.
4. Osoby propojené se Společností jsou veškeré subjekty, které jsou vůči Společnosti v postavení osoby úzce propojené, přičemž úzkým propojením se rozumí:
(i) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20%,
(ii) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20%,
(iii) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo
(iv) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,
Nepřímým podílem se pak rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě. Osobami propojenými se Společností jsou i subjekty, které
jsou zřízeny v zahraničí.
Práva Klienta:
1. Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude
vždy sdělení o
(i) účelu zpracování osobních údajů,
(ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců.
2. Za poskytnutí informace je Společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Společnost nebo příslušný zpracovatel
žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

V

Dne

V

Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby podepisující tento dokument.
Podpis
obchodníka
1.
2.
3.

Dne
Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a
odpovídají skutečnosti.

Podpis klienta

Provozovatelé NRKI a BRKI jsou uvedeni v Informačním Memorandu
Údaji vypovídajícími o „bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce“ se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.
Oprávnění uživatele registrů (včetně Společnosti) jsou uvedeni v Informačním Memorandu a/nebo na webových stránkách www.solus.cz.

