SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH A DALŠÍCH ÚDAJŮ
(dále jen jako „souhlas“)
Zákazník
Jméno
Příjmení
Nar.
RČ
Trvale bytem
(dále jen jako „zákazník”)
Spoluúčastník
Jméno
Příjmení
Nar.
RČ
Trvale bytem
(dále jen jako „spoluúčastník“)
uděluje tímto v souvislosti s nabízením produktů a služeb obchodní společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 044
55 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 35882 (dále jen jako „společnost Fair Credit”), jakožto správci, souhlas se
zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, a to v rozsahu poskytnutém v tomto souhlasu, ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v kartě zákazníka. Tento souhlas
uděluje zákazník / spoluúčastník za účelem (i) posuzování schopnosti splácet spotřebitelský úvěr, nabízení spotřebitelských úvěrů a jiných služeb společností Fair Credit a při úkonech
s tím souvisejících (za účelem šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy); (ii) v nezbytném rozsahu též ke vstupování do právních vztahů se společností Fair Credit.
Poskytnuté údaje jsou zpracovávány za účelem plnění požadavků dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, oba ve znění pozdějších předpisů).
Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí, že v případě neposkytnutí osobních údajů společnosti Fair Credit může mít uvedené za následek nemožnost smlouvu o spotřebitelském úvěru
mezi zákazníkem / spoluúčastníkem a společností Fair Credit uzavřít.
Výše uvedené osobní údaje je společnost Fair Credit oprávněna zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých práv v případném sporu se zákazníkem / spoluúčastníkem, prokázání
plnění veřejnoprávních povinností společnosti Fair Credit a za účelem archivace.
Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dalšími subjekty – zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů
uzavřené mezi společností Fair Credit jakožto správcem osobních údajů a jednotlivými zpracovateli a zároveň bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány
automatizovaně, ale i jinými způsoby (zejména manuálně).

Souhlas zákazníka / spoluúčastníka se zpracováním osobních údajů v Nebankovním registru
klientských informací a Bankovním registru klientských informací
V souvislosti s žádostí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru mezi zákazníkem / spoluúčastníkem a společností Fair Credit souhlasí zákazník / spoluúčastník s tím, aby
společnost Fair Credit za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje:
• identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu bydliště, rodné číslo apod.),
• osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi zákazníkem / spoluúčastníkem a společností Fair Credit došlo k uzavření, případně neuzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
• osobní údaje vypovídající o finančních závazcích zákazníka / spoluúčastníka, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči společnosti Fair Credit v souvislosti se smlouvou
o spotřebitelském úvěru, a o plnění těchto závazků ze strany zákazníka / spoluúčastníka,
• osobní údaje vypovídající o zajištění závazků zákazníka / spoluúčastníka souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru,
• další osobní údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce zákazníka / spoluúčastníka a které zákazník / spoluúčastník společnosti Fair Credit sdělí nebo které
společnost Fair Credit získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o spotřebitelském úvěru. (Údaji vypovídajícími o „bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce“ se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.)

Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí, že účelem zpracování výše uvedených osobních údajů na základě tohoto souhlasu je (i) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního
registru klientských informací (dále jen jako „NRKI“) vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce zákazníka / spoluúčastníka, (ii) zajištění vzájemného informování
oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce zákazníka / spoluúčastníka a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity zákazníka / spoluúčastníka,
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Zákazník / spoluúčastník dále souhlasí, aby za níže uvedeným účelem:
• společnost Fair Credit osobní údaje poskytnuté zákazníkem / spoluúčastníkem dále předávala provozovateli Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB – Czech
Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha, IČO: 712 36 384 a Bankovního registru klientských informací společnosti CBCB – Czech
Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha, IČO: 261 99 696, k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového
registru; (Provozovatel registru klientských informací je uveden a registr klientských informací je popsán v Informačním Memorandu.)
• provozovatel registru výše uvedené osobní údaje zákazníka / spoluúčastníka zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru, kteří budou mít odpovídající souhlas zákazníka /
spoluúčastníka nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem;
• všichni oprávnění uživatelé registru, kterým byly zpřístupněny výše uvedené osobní údaje zákazníka / spoluúčastníka tyto použili, a to případně spolu s dalšími osobními údaji
zákazníka / spoluúčastníka, které oprávněně zpracovávají;
• provozovatel registru zpřístupnil společnosti Fair Credit veškeré osobní údaje zákazníka / spoluúčastníka, u nichž bude existovat odpovídající souhlas zákazníka / spoluúčastníka
nebo u kterých k tomu provozovatel registru bude oprávněn v souladu se zákonem.

jeho důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských
informací (dále jen jako „BRKI“) o bonitě zákazníka / spoluúčastníka, jeho důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity zákazníka /
spoluúčastníka, jeho důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů
NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v „Informačním Memorandu“.
Zákazník / spoluúčastník uděluje tento souhlas na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi zákazníkem / spoluúčastníkem a společností Fair Credit bude uzavřena
smlouva o spotřebitelském úvěru, je tento souhlas udělen na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků zákazníka / spoluúčastníka
souvisejících s uzavřenou smlouvou o spotřebitelském úvěru, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy
o spotřebitelském úvěru, pokud finanční závazky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru zaniknou jinak.
Zákazník / spoluúčastník prohlašuje, že před podpisem tohoto souhlasu měl možnost seznámit se s dokumentem „Informační Memorandum”, jehož obsahem je základní charakteristika
fungování NRKI a BRKI, a to včetně popisu jejich struktury, identifikace provozovatele, seznamu oprávněných uživatelů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování
osobních údajů v rámci NRKI a BRKI a poučení o právech zákazníka / spoluúčastníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI a BRKI a zároveň byl informován, že
aktuální znění dokumentu „Informační Memorandum” je kdykoli dostupné na webových stránkách www.faircredit.cz nebo na telefonním čísle 800 888 120.
Zákazník / spoluúčastník prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé.
Zákazník / spoluúčastník prohlašuje, že souhlasí s pořízením a uchováním kopie dokladů totožnosti a kopie dokumentů prokazujících příjmy zákazníka / spoluúčastníka.
Ustanovení tohoto souhlasu o spoluúčastníkovi se použijí pouze tehdy, jsou-li shora u spoluúčastníka vyplněny stanovené identifikační údaje.
Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že veškeré své souhlasy uvedené v tomto dokumentu, kartě zákazníka a smlouvě o spotřebitelském úvěru uvede
jedním z následujících způsobů:
• SMS souhlas
Zákazník / spoluúčastník sdělí/zašle SMS zprávu s unikátním kódem na telefonní číslo společnosti Fair Credit, které mu bude za tímto účelem sděleno/zasláno. Zákazník / spoluúčastník
uvedeným potvrdí, že se seznámil s obsahem tohoto dokumentu, a to na internetových stránkách společnosti Fair Credit (www.faircredit.cz/o-produktu/informace-pro-spotrebitele)
a že s tímto dokumentem souhlasí. Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí, že identifikační údaje budou do příslušných dokumentů vloženy v okamžiku udělení tohoto souhlasu.
• Telefonický souhlas
Zákazník / spoluúčastník udělí souhlas ústní formou, a to v rámci telefonického hovoru. Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí že telefonický hovor bude ze strany společnosti
Fair Credit nahráván a archivován. Udělením souhlasu potvrzuje zákazník / spoluúčastník, že se seznámil s obsahem tohoto dokumentu, a to na internetových stránkách společnosti
Fair Credit (www.faircredit.cz/o-produktu/informace-pro-spotrebitele) a že s tímto dokumentem souhlasí. Zákazník / spoluúčastník bere na vědomí, že identifikační údaje budou do
příslušných dokumentů vloženy v okamžiku udělení tohoto souhlasu.
• Písemný souhlas
Zákazník / spoluúčastník svým podpisem na tomto souhlasu potvrzuje, že se seznámil s jeho obsahem a že s uvedeným souhlasí.
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podpis zákazníka

