INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Veriteľ: ESSOX FINANCE, s.r.o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 846 968, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27698/B (ďalej len „Veriteľ“)
Finančný agent:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
(ďalej „Finančný agent“)
Zákazník:
Fyzická osoba nepodnikateľ
Titul, meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Právnická osoba / Fyzická osoba podnikateľ
Názov/Obchodné meno
Právna forma:
IČO:
Sídlo/Miesto podnikania:

(ďalej len „Zákazník“)
1. Na účely tohto dokumentu sa
(a) Osobnými údajmi rozumejú identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo,
kontaktné údaje pre osobnú, písomnú, telefonickú alebo elektronickú komunikáciu, obchodné a organizačné väzby na
podnikateľov, údaje charakterizujúce bonitu a dôveryhodnosť Zákazníka, vrátane príslušných podkladov pre ich
vyhodnotenie, napríklad účtovné výkazy, údaje vystihujúce obchodnú a marketingovú charakteristiku, údaje poskytnuté
Zákazníkom, údaje o užívaní služieb a produktov Správcov, údaje o prístupe a používaní internetových stránok
(vrátane Zákazníkom zadaných informácií, miesta a času použitia), o platobných a iných finančných operáciách
a ďalšie finančné ukazovatele a výkazy;
(b) ESSOX s.r.o. rozumie spoločnosť ESSOX s.r.o., so sídlom F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice 7, Česká
republika, IČO: 267 64 652, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, sp. zn. C12814;
(c) ALD Automotive, s.r.o. rozumie spoločnosť ALD Automotive, s.r.o., so sídlom U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha
10, Česká republika, IČO: 61063916, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C,
vložka 43360
(d) Société Générale rozumie spoločnosť Société Générale SA, B 522 120 222, so sídlom 29, Boulevard Haussmann,
75009 Paríž, Francúzsko;
(e) Správcom (aj v množnom čísle) rozumie Veriteľ, ESSOX, s.r.o., Société Générale, Investiční kapitálová společnost
KB, a.s., IČO: 60196769, Banka, Členovia FSKB a Osoby ovládané Société Générale;
(f) Bankou rozumie Komerční banka, a.s., so sídlom Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 11407 Česká republika, IČ:
453 17 054;
(g) Osobou ovládanou Société Générale subjekt, ktorý Société Générale ovláda a ktorý zároveň buď (i) má či
nadobudne majetkovú účasť na subjekte so sídlom v Slovenskej republike a/alebo Českej republike, spočívajúcu
v priamom alebo nepriamom podiele na jeho základnom imaní, alebo (ii) má sídlo na území Slovenskej republiky
a/alebo Českej republike. Pokiaľ je takýmto subjektom Člen FSKB, je tento subjekt uvedený v definícii Členovia FSKB;
(h) Členom FSKB (aj v množnom čísle) sa rozumie Komerční pojišťovňa, a.s., so sídlom Praha 8, Karolinská 1, čp 650,
PSČ: 18600, Česká republika, IČ: 639 98 017, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852, Penzijní fond
Komerční banky a.s., IČO: 61860018; a ďalšie subjekty, v ktorých Banka má alebo nadobudne majetkovú účasť
spočívajúcu v priamom alebo nepriamom podiele na ich základnom imaní;
(i) Marketingovou činnosťou rozumie súbor činností vedúcich k 1) zisteniu situácie Zákazníka, životného štýlu a potrieb,
prostredníctvom zisťovania predstáv, možností, špecifických potrieb Zákazníka a jeho udalostí; 2) informovanie
Zákazníka o produktoch a službách Správcu a vybraných obchodných partnerov, 3) predkladanie cielenej ponuky k ich
objednaniu, sprostredkovaniu či zaobstaraniu; 4) a vyhodnocovaniu príslušných údajov k týmto účelom, a to
i prostredníctvom elektronických prostriedkov; správca obsahujúca obchodnú ponuku bude spravidla označená
hviezdičkou (v prípade sms správy a pod.) a/alebo iným označením, že ide o obchodnú ponuku.
2. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, vyhlasuje, že pred získaním jeho Osobných údajov mu Veriteľ, resp. Finančný agent ako
sprostredkovateľ podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ") oznámil tieto informácie:
(1) identifikačné údaje Veriteľa, ktorý je prevádzkovateľom podľa ZOOÚ, ako aj identifikačné údaje Finančného agenta;
(2) Veriteľ spracúva Osobné údaje Zákazníka aj ako finančný sprostredkovateľ podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o finančnom
sprostredkovaní") a ako sprostredkovateľ podľa ZOOÚ v mene poisťovateľa, ktorý je uvedený v Návrhu na uzatvorenie
poistnej zmluvy;
(3) informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany Osobných údajov a finančného sprostredkovania, najmä
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(a) účel spracúvania Osobných údajov - posúdenie schopnosti Zákazníka ako spotrebiteľa, ktorý žiada o financovanie, splácať
úver alebo leasing podľa Zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o
spotrebiteľských úveroch"), resp. posúdenie schopnosti Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom a žiada o financovanie,
splácať úver alebo leasing; založenie predzmluvných vzťahov, plnenie a zmena Zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy
medzi Veriteľom a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva o úvere alebo leasingová zmluva“); plnenie a zmena zmluvy, ktorou
sa poskytuje zabezpečenie pohľadávok Veriteľa voči Zákazníkovi z titulu Zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy;
poskytnutie ručenia, plnenie a zmena ručiteľského vyhlásenia (ručiteľskej listiny); ochrana práv a oprávnených záujmov
Veriteľa, ak je to nevyhnutné; identifikácia Zákazníka v rozsahu podľa Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti"); archivácia podľa Zákona č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o archívoch"); plnenie
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy, plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorou sa
poskytuje zabezpečenie pohľadávok Veriteľa voči Zákazníkovi z titulu Zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy, plnenie
záväzkov z poskytnutého ručenia (vyhlásenia ručiteľa alebo ručiteľskej listiny), ako aj týkajúcich sa poistenia;
(b) zoznam Osobných údajov - Osobné údaje Zákazníka uvedené v žiadosti o financovanie, údaje potrebné na overenie
majetkových a zárobkových pomerov Zákazníka, výdavkov, rodinného stavu, údaje potrebné na účely identifikácie
Zákazníka podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako aj ostatné Osobné údaje tak, ako sú
definované v bode 1. tohto dokumentu;
(c) informácie o preukázaní totožnosti oprávnených osôb, ktoré získavajú Osobné údaje Zákazníka (oprávnené osoby sa na
žiadosť Zákazníka bezodkladne preukážu dokladom, na základe ktorého sú oprávnení konať v mene/za Veriteľa a/alebo
Finančného agenta, a preukazom totožnosti);
(d) poučenie o povinnosti poskytnúť Osobné údaje (právnym základom, ktorý Zákazníkovi ukladá túto povinnosť, je Zákon o
spotrebiteľských úveroch (ak Zákazníkom je spotrebiteľ), ZOOÚ, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti, Zákon o archívoch, Zákon o finančnom sprostredkovaní). Právnym následkom odmietnutia Zákazníka poskytnúť
Osobné údaje môže byť zamietnutie jeho žiadosti o financovanie a/alebo odmietnutie vzniku poistenia, porušenie
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a následné sankcie zo strany príslušných orgánov štátnej a verejnej
správy;
(e) okruh príjemcov, ktorým môžu byť Osobné údaje Zákazníka poskytnuté (zoznam tretích strán je uverejnený na
www.essoxfin.sk;
(f) o forme zverejnenia, ak majú byť Osobné údaje zverejnené;
(g) poučenie o právach Zákazníka ako dotknutej osoby.
Veriteľ ako poistiteľ podľa Zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") a ako finančný sprostredkovateľ podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní je
oprávnený spracúvať Osobné údaje Zákazníka aj bez jeho súhlasu.
Na účely identifikácie a vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku Zákazníkovi v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti je Veriteľ ako povinná osoba aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zisťovať,
získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa Zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; pritom je Veriteľ oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné
čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti.
Poučenie o právach Zákazníka. Zákazník má právo, aby jeho Osobné údaje boli spracúvané v súlade so ZOOÚ a platnými
právnymi predpismi. Pokiaľ Zákazník písomne požiada Správcu, má právo v súlade s platnou právnou úpravou na poskytnutie
informácií o Osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, účele a povahe spracúvania Osobných údajov, o príjemcoch
Osobných údajov a Správcoch. Ďalej má Zákazník právo požiadať Správcu o opravu Osobných údajov, pokiaľ zistí, že
niektorým Správcom spracovávané Osobné údaje nezodpovedajú skutočnosti. Zákazník má právo, aby bola zabezpečená
bezodkladná likvidácia jeho Osobných údajov podľa ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ a za podmienok tam uvedených. Pokiaľ Zákazník
zistí alebo sa domnieva, že Správca uskutočňuje spracovávanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou alebo súkromného
a osobného života alebo v rozpore s inými právnymi predpismi, má právo požadovať od Správcu vysvetlenie, prípadne má právo
požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý závadný stav. Zákazník má právo obrátiť sa v prípade porušenia povinností
Správcu na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení na nápravu. Zákazník má právo na
odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov (čo nebude mať vplyv na oprávnenie Veriteľa a/alebo Finančného agenta
spracúvať Osobné údaje Zákazníka aj bez súhlasu Zákazníka v prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi).
Zákazník berie na vedomie, že spracovanie údajov informačného systému Veriteľa bude prebiehať na zariadeniach výpočtovej
techniky spoločnosti ESSOX, s.r.o., a spoločnosti ALD Automotive, s.r.o. (ESSOX, s.r.o. a ALD Automotive, s.r.o. ďalej len
„Poskytovatelia“). Poskytovatelia sú zároveň sprostredkovateľmi podľa ZOOÚ. Poskytovatelia sú Osobami ovládanými Sociéte
Générale, pričom spoločnosť ESSOX, s.r.o. je jediným spoločníkom Veriteľa. Zariadenia výpočtovej techniky Poskytovateľov sú
umiestnené vo vlastných dátových centrách so špeciálnym režimom fyzického prístupu a sú vybavené potrebným
zabezpečením proti vniknutiu a živelným pohromám napr. požiar a pod. Všetky systémy a uložené údaje sú navyše
prevádzkované v redundantnom režime v dvoch fyzicky oddelených lokalitách a údaje sú pravidelne zálohované a archivované.
Okrem fyzickej ochrany sú všetky prevádzkované systémy chránené i obvyklými IT prostriedkami proti kybernetickým útokom
a priebeh ich spracúvania je predmetom pravidelných kontrol. Prístup k systémom a údajom majú len poverení zamestnanci.
Spoľahlivosť a zabezpečenie spracúvania údajov u Poskytovateľov je predmetom posudzovania v rámci pravidelného
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finančného auditu vykonávaného internými kontrolnými útvarmi Société Générale, ako aj externými certifikovanými
spoločnosťami.
3. Súhlas so spracúvaním údajov a ich odovzdávaním. Zákazník súhlasí s tým, že jeho Osobné údaje, pokiaľ je fyzickou
osobou, alebo údaje o Zákazníkovi, pokiaľ je právnickou osobou (vrátane údajov charakterizujúcich bonitu a dôveryhodnosť
Zákazníka a príslušných podkladov pre ich vyhodnotenie, napríklad účtovné výkazy), budú spolu s ďalšími informáciami
získanými od Správcov v rámci ich činností, z verejných zdrojov (napríklad verejné zoznamy a registre, internetové aplikácie,
iné verejné informačné zdroje) alebo od tretích strán spracovávané Správcom alebo medzi Správcami, za účelom skvalitnenia
starostlivosti o Zákazníka, uskutočnenia Marketingovej činnosti, informovanie ostatných Správcov o bonite a dôveryhodnosti
Zákazníka a analyzovanie týchto údajov. Zákazník súhlasí s tým, aby Správca spracovával vyššie uvedené údaje za účelom
a v rozsahu vyššie uvedenom po doby od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov od ukončenia posledného zmluvného
alebo iného právneho vzťahu medzi Zákazníkom a ktorýmkoľvek zo Správcov. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov
je udelený dobrovoľne a Zákazník ho má právo odvolať vo vzťahu k ktorémukoľvek Správcovi. Odvolanie súhlasu musí byť
uskutočnené písomne.
áno
nie
4. Poučenie o ďalších účeloch spracovávania. Správca spracováva Osobné údaje o Zákazníkovi v rozsahu, v akom ním boli
poskytnuté v súvislosti s návrhom na uzatvorenie právneho vzťahu, alebo v súvislosti s akýmkoľvek právnym vzťahom medzi
Zákazníkom a Správcom, alebo v rozsahu, v akom ich Správca zhromaždil v súlade s platnými právnymi predpismi inak. Okrem
spracovania za účelom obsiahnutým v súhlase Zákazníka takto zhromažďované osobné údaje Správca spracováva na
nasledujúce účely: (i) rokovania o zmluvnom vzťahu, (ii) plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so Zákazníkom,
(iii) ochrana životne dôležitých záujmov Zákazníka, (iv) oprávnené zverejňovanie osobných údajov, (v) ochrana práv Správcu,
príjemcu alebo iných dotknutých osôb, (vi) archivovanie vedené podľa platných právnych predpisov, (vii) ponúkanie obchodov
alebo služieb, (viii) odovzdávanie mena, priezviska a adresy zákazníka za účelom ponúkania obchodov a služieb v súlade
s právnymi predpismi.
5. Veriteľ informuje Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, že v zmysle ust. § 7 ods. 1 Zákona o spotrebiteľských úveroch je povinný
posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť Zákazníka ako spotrebiteľa splácať úver. Zákazník svojim podpisom ďalej
(1) súhlasí s tým, aby Veriteľ poskytol a sprístupnil jeho Osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v jeho
žiadosti o financovanie, zmluve o úvere alebo leasingovej zmluve, ktorá bude uzatvorená medzi Veriteľom a Zákazníkom,
informácie o uzavretí zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluve, vrátane informácií o platobnej disciplíne, povahe porušenia
zmluvnej povinnosti, resp. zamietnutí žiadosti Zákazníka o financovanie, ako aj akékoľvek informácie poskytnuté alebo
Veriteľom získané v súvislosti so žiadosťou Zákazníka o financovanie, poskytnutým úverom alebo leasingom alebo jeho
záväzkovými vzťahmi s Veriteľom a za účelom uvedeným v ust. § 15 ZOOÚ prevádzkovateľovi: Non Banking Credit
Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 42 053 040, zapísané
v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len "Združenie"). Zákazník
berie na vedomie informáciu, že Združenie je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych
informácií (ďalej len "NRKI"), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje
fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah
s nebankovými veriteľskými subjektmi, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby (ďalej
len "dotknuté osoby"), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v žiadosti Zákazníka o financovanie, zmluve o
úvere alebo leasingovej zmluve, informácie o uzavretí zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy, vrátane informácií
o platobnej disciplíne, povahe porušenia zmluvnej povinnosti, resp. zamietnutí žiadosti Zákazníka o financovanie, ako aj
akékoľvek informácie poskytnuté alebo Veriteľom získané v súvislosti so žiadosťou Zákazníka o financovanie,
poskytnutým úverom alebo leasingom alebo jeho záväzkovými vzťahmi s Veriteľom. NRKI je zároveň registrom podľa ust.
§ 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úverov (ďalej len
"Register"). Veriteľ je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinný poskytnúť údaje do Registra a získavať
údaje z Registra aj bez súhlasu klienta (Zákazníka). Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI je vzájomné
informovanie sa veriteľských subjektov o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených
hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov, a prevencia pred úverovými podvodmi. Účelom spracúvania
osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver
alebo leasing. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je dobrovoľne udelený súhlas Zákazníka.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch. V prípade zamietnutia
žiadosti Zákazníka o financovanie alebo neuzatvorenia zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy je doba spracovania
údajov v NRKI 5 rokov od udelenia súhlasu. Ak na základe žiadosti Zákazníka o financovanie bola uzatvorená zmluva o
úvere alebo leasingová zmluva, doba spracovania údajov v NRKI je doba trvania zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy
a 5 rokov od vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s úverom alebo leasingom. Osobné údaje dotknutých
osôb sú ďalej najmä po technickej stránke spracúvané spoločnosťami CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý
trh 2/A, 811 08 Bratislava, a CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako
sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Osobné údaje v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.
Dotknutá osoba má právo uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy podľa ust. § 28 až 30 ZOOÚ. Zákazník má
právo písomným oznámením adresovaným Veriteľovi odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zákazník
zároveň v uvedenom rozsahu udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov aj v rámci opakovaného posúdenia
schopnosti Zákazníka splácať úver alebo leasing (a to najmä v rámci výkonu odbornej starostlivosti Veriteľa).
áno
nie
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(2) súhlasí, aby prevádzkovateľ Nebankového registra klientskych informácií ("NRKI"), NonBanking Credit Bureau,
záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava prostredníctvom
prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií ("SRBI"), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau,
s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI všetky údaje o uzatváranom
obchode, vrátane údajov získaných Veriteľom v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu, ako aj údaje o uzavretom
obchode a jeho zabezpečení, údaje o bonite a dôveryhodnosti Zákazníka z hľadiska splácania záväzkov, a to vrátane
údajov získaných Veriteľom v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov. Účelom tohto poskytnutia Osobných
údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a užívateľmi SRBI,
ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI
a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany
hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas Zákazník
udeľuje dobrovoľne na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tohto vyhlásenia, ak zmluva o úvere alebo leasingová zmluva nebude
uzatvorená, a na dobu trvania zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov Zákazníka
vyplývajúcich zo zmluvy o úvere alebo leasingovej zmluvy. Zákazník berie na vedomie práva dotknutých osôb, ktoré sú
upravené v § 28 – 30 ZOOÚ.
áno
nie
6. Zákazník udeľuje súhlas, aby na účely posúdenia jeho žiadosti o financovanie Veriteľ sprístupnil a/alebo poskytol Osobné
údaje Zákazníka, ktoré sú nevyhnutné pre overenie pravdivosti ním poskytnutých informácií a posúdenia schopnosti Zákazníka
splácať úver alebo leasing, tretím osobám (zamestnávateľovi alebo platiteľovi iného príjmu), a aby tieto osoby poskytli Veriteľovi
informácie o pravdivosti Zákazníkom poskytnutých informácií.
áno
nie
7. Zákazník vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú ním poskytnuté dobrovoľne, sú úplné, presné a pravdivé a že nezamlčal
žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie jeho žiadosti o financovanie.
V ....................... dňa .................................
----------------------------------------------------podpis Zákazníka
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