ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE
PRE FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATEĽOV
Základné údaje poskytnuté žiadateľom:
Meno: ........................................................... Priezvisko: ………………............................... Titul: ………….................................................
Rodné číslo: …………................................... Číslo OP: .................................................................................................................................
Trvalé bydlisko: ……………………..............................................…………............................. PSČ: ...........…………….…..............................
Povolanie: ☐ zamestnanec

☐ SZČO

☐ slobodné povolanie

☐ študent

☐ dôchodca

☐ nezamestnaný

☐ dobrovoľne nezamestnaný
Tel. kontakt: …………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………..………..
Čistý mesačný príjem: .................................. Dôchodok: …………………............................. Ostatné mesačné príjmy: .……………….……
Iné mesačné výdavky: .................................. Počet vyživovaných osôb: ............................. Stav: ...............................................................
Politicky exponovaná osoba: .………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Pôvod finančných prostriedkov použitých v tomto obchodnom vzťahu (vyplní len politicky exponovaná osoba):
☐ príjmy z podnikania, zo závislej činnosti

☐ príjmy z dedičstva, darovania

☐ príjmy z predaja iného majetku

☐ iné príjmy, uveďte aké: ...................................................................................................................................................................
Účel a povaha obchodného vzťahu: nadobudnutie financovaného majetku
Predmet financovania:
Názov predmetu: .............................................................................................................................................................................................
Druh predmetu: ...............................................................................................................................................................................................
Stav predmetu: ................................................................................................................................................................................................
Popis predmetu: rok výroby: .................................................................................
VIN: ...........................................................................................
objem motora v cm3: .................................................................
výkon v kW: ..............................................................................
farba: ........................................................................................
počet najazdených km: .............................................................
audio súprava: ..........................................................................

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.
Žižkova 11
Dôverné
815 10 Bratislava
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Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B
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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, 811 02 Bratislava.
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 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej len „NBCB“), 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.
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.
Dotknutá osoba má právo od združenia vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané,
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,
c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
g) 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
Dolupodpísaný/-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.
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 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 Žižkova 11, 815 10 Bratislava, zapísanej:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 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

Meno, priezvisko a rodné číslo žiadateľa: ..................................................................
V .................................................. dňa ................................

..................................................................................................
podpis žiadateľa
Totožnosť konajúcej osoby na základe č. OP/pasu ........................
overil v mene ČSOB Leasing, a.s. ..................................................
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