I. Poučení o zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti,
smluvního vztahu a předcházení vzniku nesplácených pohledávek
Tímto beru na vědomí, že společnosti TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 27148084 se sídlem Olšanská 2643/1a,
Praha 3, 130 00 (dále jen „Společnost") poskytuji své níže uvedené osobní údaje a tato je zpracovává pro
účely posouzení mé úvěruschopnosti dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění
(dále jen „ZoSÚ“), a pro účely výkonu práv a povinností plynoucí z případného smluvního vztahu ve věci
poskytnutí spotřebitelského úvěru, jakožto i ve vztahu k rodnému číslu za účelem předcházení vzniku
nesplácených pohledávek za mou osobou ve smyslu § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném
znění (dále jen „ZoEO“).
Osobními údaji dle předchozího odstavce se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště,
datum narození, místo a země narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo cestovního
pasu, číslo zbrojního průkazu, číslo průkazu pojištěnce, číslo řidičského průkazu, adresa pro
doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu a veškeré osobní údaje, které jsou
nutné k posouzení mé úvěruschopnosti, které jsou získány z příslušných níže uvedených databází či
evidencí a údaje, které vypovídají o úvěruschopnosti a které jsem sdělil/a či sdělím Společnosti, nebo
které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o
spotřebitelském úvěru (tj. zejména údaje o platu či mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o
majetkových poměrech). Osobními údaji dle předchozího odstavce se pro účely uzavření smluvního vztahu
ve věci poskytnutí spotřebitelského úvěru dále rozumí zejména také informace o výši poskytnutého úvěru
nebo jeho nesplacené části.
Společnost bude dále zpracovávat mé osobní údaje získané z databází ve smyslu § 88 ZoSÚ jakož i z jiných
(veřejných) rejstříků, registrů a/nebo evidencí, a to jmenovitě: Nikita Engine, Bankovní registr klientských
informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI), katastr nemovitostí, insolvenční
rejstřík, obchodní rejstřík, centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů PČR - MV ČR a
databáze stratených a odcudzených dokladov PSR - MV SR.
Ke zpracování osobních údajů bude docházet zejména následujícími způsoby: shromažďováním mých výše
uvedených osobních údajů, jejich uchováváním a ukládáním na nosiče informací, úpravou a
pozměňováním (v případě změny mých výše uvedených osobních údajů), vyhledáváním, používáním,
uchováváním, tříděním a kombinováním. Osobní údaje budou zpracovány v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem a též v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Beru na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat moje výše uvedené osobní údaje pro splnění
smlouvy, resp. pro provedení opatření před jejím uzavřením, a pro splnění její právních povinností.
Současně prohlašuji, že si jsem vědom/a skutečnosti, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je
nezbytným předpokladem pro posouzení mé úvěruschopnosti a že pokud výše uvedené osobní údaje
neposkytnu, nebude Společnost ve smyslu ustanovení § 84 odst. 3 ZoSÚ schopna posoudit moji
úvěruschopnost a neposkytne mi spotřebitelský úvěr.
Dále beru na vědomí, že Společnost je povinna provést moji identifikací a/nebo kontrolu postupem podle
příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, v platném znění, a pro tyto účely pořizuje a uchovává kopii mého
občanského průkazu nebo cestovního průkazu, byl-li mnou takový dokument předložen. Jsem si vědom/a
skutečnosti, že pokud neposkytnu součinnost k provedení mé identifikace a/nebo kontroly, bude Společnost
povinna odmítnout uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Dále beru na vědomí, že Společnost předává moje výše uvedené osobní údaje provozovateli Nebankovního
registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací z důvodu vytváření těchto databází
pro účely oprávněných zájmů Společnosti a dalších poskytovatelů spotřebitelských úvěru pro budoucí
posouzení úvěruschopnosti a přecházení vzniku nesplácených pohledávek (další informace ohledně tohoto
zpracování jsou uvedeny v části IV. tohoto dokumentu).
Osobní údaje budou zpracovávány Společností.
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V případě postoupení pohledávky ze spotřebitelského úvěru (dojde-li k jeho poskytnutí), mohou být výše
uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu zpřístupněny rovněž postupiteli, který bude osobní údaje
zpracovávat v pozici správce.
Výše uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, a to
minimálně po dobu poskytování služeb Společností a do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích
lhůt nebo lhůt pro případný výkon, určení obhajobu našich nároků. Po uplynutí této doby mohou být osobní
údaje nadále uchovávané v nezbytném rozsahu v případech, kdy to vyžaduje právní předpis (archivační,
účetní a daňové právní předpisy a AML zákon), a to pouze po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

II. Poučení o zpracování osobních údajů pro případné budoucí vymáhání
pohledávky
Tímto beru na vědomí, nad rámec výše uvedeného, že Společnost je oprávněna v případě mého prodlení
s řádným plněním dluhů vyplývajících z případně uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi
mnou a Společností, předat a zpřístupnit třetímu subjektu mé osobní údaje k úkonům nezbytným pro účely
posouzení kroků pro ochranu práv Společnosti a/nebo v souvislosti s vymáháním mého případného dluhu
vůči Společnosti a to vč. rodného čísla, je-li to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků Společnosti
ve smyslu § 13c odst. 1 písm. c) ZoEO. Takovým třetím subjektem může být zejména:
- ABEWY s.r.o.,
-

advokátní kancelář a/nebo advokát zastupující Společnost,

-

podnikatelé podnikající v předmětu podnikání „služby soukromých detektivů",

-

jiným třetím subjektům, s nimiž Společnost spolupracuje a jejichž součinnosti bude třeba v souvislosti
s vymáháním mého případného dluhu.

Byl/a jsem Společností poučen/a, že výše uvedené subjekty budou zpracovávat osobní údaje pouze v
takovém rozsahu a po takovou dobu, které jsou nezbytné za účelem ochrany práv Společnosti.
Zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce za účelem ochrany práv Společnosti se bude týkat
osobních údajů vymezených výše v tomto dokumentu. Společnost může za účelem ochrany svých práv a
právem chráněných zájmů získávat a zpracovávat rovněž další (mnou neposkytnuté) informace týkající se
mé majetkové situace ze strany třetích subjektů (včetně subjektů podnikajících v předmětu podnikání „služby
soukromých detektivů"), to vše za podmínky souladu takového postupu s platnými právními předpisy.
Beru na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat moje osobní údaje v souvislosti s vymáháním
pohledávky pro splnění smlouvy a pro účely oprávněných zájmů Společnosti.

III. Souhrnné poučení o právech
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vůči Společnosti, které mi s ohledem na zpracování mých
osobních údajů podle bodů I. a II. výše svědčí dle čl. 15-22 GDPR, zejména svého práva být na požádání
Společností informován/a o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu
zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o 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 subjektů údajů; o příjemci, případně
kategoriích příjemců) a získat přístup k těmto osobním údajům a práva na opravu či změnu případných
nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, jsouli
pro to splněny podmínky dle čl. 17 GDPR, a práva na omezení zpracování a práva na přenositelnost
zpracovávaných osobních údajů, či práva obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
nebo dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie. Dále mám právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte, jakožto subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, pokud dochází ke zpracování:
a.

na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo

b.

pro účely oprávněných zájmů Společnosti.
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Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud nebudeme moci doložit
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převládají nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
pokud nebude zpracování sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

IV. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s Nebankovním
registrem klientských informací a Bankovním registrem klientských informací
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů
směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho
zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a
zpracováváme údaje o osobách (vč. rodného čísla, a to i bez souhlasu těchto osob) potřebné k tomu, aby
bylo možné posoudit úvěruschopnost a/nebo předcházet vzniku nesplácených pohledávek ve smyslu § 13c
odst. 1 písm. c) ZoEO, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který
provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o
smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu
vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.
V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto
Vaše osobní údaje:

-

identifikační osobní údaje;

-

údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního
vztahu;

-

údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;

-

údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;

-

údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;

-

údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste
nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného
smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který
provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů
NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i
opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, a předcházení
vzniku nesplácených pohledávek, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI/BRKI je (a) plnění právních povinností v
případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, a (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů,
zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, a na
předcházení vzniku nesplácených pohledávek věřitelských subjektů. Právním základem pro zpracování
informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti
a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských
subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr ve vztahu k NRKI vždy v případě,
kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.
Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů
věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech
právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů
NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně
základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).
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