FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU
-ŽIADOSŤ
NOVÝ ZÁKAZNÍK
FYZICKÁ OSOBAPRE
NEPODNIKATEĽ
O FINANCOVANIE
FYZICKÉ OSOBY
– NEPODNIKATEĽOV

Vyplňte, prosím, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Správny variant označte krížikom.

Číslo zmluvy (lízingovej, úverovej): .............................................................
Meno: ................................................ Priezvisko: .............................................................................. Titul: .....................................
Rodné číslo: ...................................... Číslo OP: .........................................................

Občianstvo: .............................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................................................................

PSČ: .........................................................

Prechodné bydlisko: ....................................................................................................

PSČ: ........................................................

Telefón: .................................... Mobil: .......................................................................

E-mail: ......................................................

Bankové spojenie: .................................................................................... IBAN: .................................................................................
Politicky exponovaná osoba:
ÁNO ☐
NIE ☐
Potvrdenie vydané zamestnávateľom pre spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. (nehodiace sa prečiarknite)
Zamestnávateľ: .............................................................................................................................................................................
potvrdzuje, že vyššie uvedený žiadateľ je naším zamestnancom od: ...................................................................................................
Toho času na pozícii: ....................................................................................................................................................................
Doba neurčitá/určitá do: .................................................... Počet vyživovaných osôb: ...................................................................
Priemerný čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov: ..................................................................................................... EUR
Hodnota zrážok z mesačného príjmu: .......................................................................................................................................... EUR
Potvrdenie vystavil (čitateľné meno, priezvisko, funkcia): .....................................................................................................................
....................................................................................................................................... Telefón: .........................................................
Zamestnávateľ vyhlasuje, že vyššie uvedený zamestnanec nie je v súčasnosti v skúšobnej ani vo výpovednej lehote a že všetky
uvedené údaje sú správne.
Zamestnávateľ si je vedomý právnych následkov z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
V ................................................. dňa .................................

........................................................................................................
pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zamestnávateľa

Doklady, potrebné priložiť k žiadosti:
- kópia občianskeho preukazu
- kópia vodičského preukazu, prípadne iný doklad totožnosti
- ďalšie doklady, podľa vyžiadania spracovateľa
Zmena subjektu zmluvy je spoplatnená podľa platného Sadzobníka poplatkov za poskytované služby ČSOB Leasing, a.s.
Termín realizácie určí ČSOB Leasing, a.s. (spravidla dátum najbližšej splátky).
Ak je poistenie zahrnuté v splátkovom kalendári v tomto prípade Všeobecné poistné podmienky a Osobitné dojednania k poisteniu
sú uložené na zákazníckom portáli podriadeného finančného agenta, ČSOB Leasing, a.s. V prípade, že máte záujem o ich tlačenú
podobu, svoju požiadavku napíšte na info@csobleasing.sk.

Spôsob spracovania žiadosti o zmenu subjektu zmluvy (správny variant označte krížikom):
 Expresne (5 pracovných dní, kompletná žiadosť spolu s požadovanými dokladmi musí byť prijatá min. 3 pracovné dni
pred termínom realizácie)
 Štandardne (10 pracovných dní, kompletná žiadosť spolu s požadovanými dokladmi musí byť prijatá min. 10 pracovných
dní pred termínom realizácie)
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Informácia a súhlas so spracovaním osobných údajov k formuláru na zmenu subjektu k zmluve číslo .................................
Nový zákazník (meno, priezvisko): ...........................................................................................................................................
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
ČSOB Finančná skupina je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov“) skupinovým prevádzkovateľom.
ČSOB Leasing, a. s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1220/B (ďalej len „ČSOB Leasing, a.s.“) je ako súčasť ČSOB finančnej skupiny
prevádzkovateľom informačného systému partnerov, v ktorom sú spracúvané osobné údaje partnerov, ktorí požiadali
o uzatvorenie zmluvného vzťahu a/alebo ktorí uzatvorili zmluvný vzťah s ČSOB Leasing, a.s. (ďalej len „dotknuté osoby“), za
účelom schválenia a uzatvorenia zmluvného vzťahu a vykonávania správy zákazníckych zmlúv.
Osobné údaje dotknutých osôb na vyššie uvedený účel získavajú a spracúvajú v mene ČSOB Leasing, a.s. aj sprostredkovatelia
na základe písomnej zmluvy o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov, uzatvorenej podľa čl. 28 všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene
ČSOB Leasing, a.s. a zoznam príjemcov, ktorým ČSOB Leasing, a.s. sprístupňuje osobné údaje partnerov, je na webovej stránke
www.csobleasing.sk, časť Právne informácie.
ČSOB Leasing, a.s. uchováva v súlade s platnými právnymi predpismi osobné údaje dotknutých osôb 5 rokov po požiadaní
o uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade ak k uzavretiu zmluvného vzťahu nedošlo a 10 rokov po riadnom ukončení zmluvného
vzťahu.
Dotknuté osoby majú právo požadovať od ČSOB Leasing, a.s. prístup k ich osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania ich osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo na prenos
osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Kontaktnou osobou, ktorá je zodpovedná za ochranu osobných údajov v ČSOB finančnej skupine je Data protection Officer,
ktorého môžu dotknuté osoby kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@csob.sk a písomne na adrese: Československá obchodná
banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť súvisiacu s porušením práv a povinností pri spracovaní osobných údajov dozornému
štátnemu orgánu na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Informácie o spracúvaní osobných údajov ČSOB Finančnou skupinou sú uvedené v Memorande ochrany osobných
údajov ČSOB finančnej skupiny na webovej stránke https://www.csobleasing.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Informácia o spracúvaní údajov v Nebankovom registri klientskych informácií
Združenie Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09, 821 09
Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „NBCB“ alebo len „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 a ďalšími subjektmi (ďalej len „tretie strany“), uvedenými na www.nbcb.sk (ďalej len
„dotknuté osoby“), a to v rozsahu údajov, uvedených v žiadosti. NRKI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona
o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona
o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „register“). Spoločnosť je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinná
poskytnúť údaje do registra a získavať údaje z registra aj bez súhlasu partnera. Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI je
poskytovanie osobných údajov tretím stranám s cieľom vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a
platobnej disciplíne ich partnerov, 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 spotrebiteľský úver. Právnym základom na spracúvanie údajov v rozsahu údajov
uvedených v Zákone o spotrebiteľských úveroch v registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch. Právnym základom pre
spracúvanie osobných údajov, uvedených v tejto žiadosti v NRKI je súhlas partnera, udelený podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
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Doba spracovania údajov v NRKI je 5 rokov od udelenia súhlasu.
Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej, najmä po technickej stránke, spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau,
s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131
Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel.
Osobné údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované ani poskytované do tretích krajín.
a) Dotknutá osoba má právo od združenia vyžadovať:
b) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané,
c) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,
d) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
e) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
g) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu Zákona
o ochrane osobných údajov,
h) vrátenie úradných dokladov, obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté.
Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v kapitole III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
Súhlas s poskytovaním osobných údajov do Nebankového registra klientskych informácií
Dolu podpísaný/-á súhlasím, aby spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. poskytla a sprístupnila moje osobné údaje v rozsahu údajov,
uvedených v tejto žiadosti a za účelom, uvedeným v Informácii podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov prevádzkovateľovi registra NBCB. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia.
 súhlasím

 nesúhlasím

Súhlas s poskytnutím údajov z informačného systému sociálnej poisťovne
Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, poskytla moje osobné
údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého
pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku
vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som
poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi
vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku, spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1220/B a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, v
skratke NBCB, IČO: 420 534 04, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanú v registri
záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „NBCB“) a aby spoločnosť ČSOB Leasing, a.s.
poskytla Sociálnej poisťovni a NBCB osobné údaje v rozsahu, uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s
rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu so spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. Súhlas sa udeľuje na dobu do
uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle
ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 súhlasím

 nesúhlasím

V ...................................... dňa ...........................................
................................................................................
podpis nového zákazníka
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