ŽIADOSŤ O SUBNÁJOM
(dočasné užívanie predmetu zmluvy treťou osobou – fyzická osoba nepodnikateľ)

Dolu podpísaný/á: ...................................................................................... žiadam ČSOB Leasing, a.s. o udelenie
súhlasu
na užívanie predmetu ﬁnancovania treťou osobou k zmluve č. ...................................................................................
Predmet ﬁnancovania žiadam dať do užívania:
(prosím, vyplňte všetky údaje)

ÚDAJE O NOVOM UŽÍVATEĽOVI:

Meno a priezvisko užívateľa: ...............................................................................................................Titul: ...............................
Adresa trvalého bydliska: .......................................................................................................................... PSČ: .............................
Korešpondenčná adresa: ........................................................................................................................ PSČ: .............................
Rodné číslo: ...................................................................................................................................................................................
Bankové spojenie: ............................................................................... IBAN: ...............................................................................
Telefón: ................................................................................................ E-mail: .............................................................................
Meno a priezvisko užívateľa, oprávneného podpísať zmluvy: ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Predmet financovania žiadam dať do užívania na obdobie: od .................................................... do ...........................................
K žiadosti zároveň prikladám potrebné doklady tretej osoby – nového užívateľa:
kópiu občianskeho preukazu
Týmto potvrdzujem, že k dnešnému dňu neevidujem voči spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. žiadne záväzky z uzatvorených
zmlúv.
V ................................................. dňa .................................
....................................................................................................
podpis zákazníka
1) Žiadosti o udelenie súhlasu s dočasným užívaním predmetu zmluvy tretím subjektom administruje Zákaznícky servis
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava, tel.: 02/6820 2111, e-mail: info@csobleasing.sk.
2) Vystavenie súhlasu s dočasným užívaním predmetu zmluvy treťou osobou je spoplatňované v súlade so Sadzobníkom
poplatkov za poskytované služby ČSOB Leasing, a.s.
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Informácia so spracúvaním osobných údajov k žiadosti o subnájom –
SUBNÁJOMCA – fyzická osoba nepodnikateľ

Informácia o spracúvaní osobných údajov k žiadosti o subnájom k zmluve číslo ..........................................................................
Nový užívateľ (meno, priezvisko, trvalé bydlisko): ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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 Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná: Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 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/.
V ................................................. dňa: ................................
.........................................................................................
podpis nového užívateľa
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