Souhlas se zpracováním osobních údajů
udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Správce osobních údajů:

název:
F1 Finance, s.r.o.
identifikační číslo: 038 57 581
sídlo:
Lužická 2407/3, 785 01 Šternberk
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
61428
(dále jen „Správce“)

Klient:

Poptávkový formulář www.f1-pujcky.cz
(dále jen „Klient“)
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Čl. I.
Klient tímto uděluje Správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a jeho citlivých údajů (dále taktéž jen „osobní
údaje“) v rozsahu a za účelem, jak je níže specifikováno.
Klient prohlašuje, že byl seznámen s tím, že udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je nezbytné
k tomu, aby mohly být Klientovi ze strany Správce poskytnuty služby, jejichž poskytnutí Klient požaduje.
Čl. II.
Vymezení pojmů
Finančními službami se rozumí veškeré služby poskytované finančními institucemi, a to zejména:
a) bankovní služby – poskytování půjček a úvěrů, zajištění půjček a úvěrů, investování finančních prostředků,
úschova finančních prostředků, leasingové financování, vedení účtů, refinancování půjček a úvěrů, konsolidace
půjček a úvěru, burzovní obchody, finanční poradenství;
b) pojištění – životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění
právní ochrany;
c) penzijní připojištění;
d) jiné služby obdobné výše specifikovaným službám a služby a činnosti související s výše specifikovanými
službami.
Finančními institucemi se rozumí banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, podílové fondy, investiční fondy, penzijní
společnosti, leasingové společnosti, nebankovní poskytovatelé finanční služeb a jiné právnické nebo fyzické osoby
oprávněné poskytovat finanční služby na území České republiky.
Čl. III.
Účel zpracování osobních údajů a oprávnění Správce
Klient uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb ze strany Správce
spočívajících v následujících činnostech:
a) zprostředkování uzavření smluv nebo dohod v oblasti finančních služeb, na jejichž základě dojde ke vzniku,
změně nebo zániku právního vztahu mezi Klientem a finanční institucí;
b) jednání a komunikace s finančními institucemi za účelem uzavření smluv nebo dohod v oblasti finančních služeb,
na jejichž základě dojde ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu mezi Klientem a finanční institucí;
c) poradenství v oblasti finančních služeb;
d) činnosti související s činnostmi specifikovanými pod písm. a) až písm. c);
e) plnění závazků ze smluv uzavřených mezi Správcem a Klientem při výkonu činností specifikovaných pod písm. a)
až písm. d).
Klient uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým, obchodním a statistickým účelům
směřujícím ke zkvalitnění služeb poskytovaných Klientovi a k nabízení služeb dle předchozího odstavce. Klient dále
uděluje Správci souhlas k tomu, aby Správce nakládal s osobními údaji za účelem splnění povinností, které má Správce
vůči správním orgánům nebo které Správci vyplývají ze zvláštních právních předpisů.
Klient uděluje Správci souhlas, aby Správce osobní údaje k výše uvedeným účelům přijal, uchovával v písemné a
elektronické podobě, zpracovával v elektronické databázi, shromažďoval, archivoval, průběžně měnil a doplňoval
v souladu s údaji získanými od Klienta a finančních institucí, vyhodnocoval, analyzoval, předával finančním institucím
a předával svým zaměstnancům, osobám vykonávajícím pro Správce činnosti na základě jiné než pracovní smlouvy a
smluvním partnerům.
Klient uděluje Správci souhlas, aby Správce k výše uvedeným účelům pořídil kopii občanského průkazu Klienta,
případně jiného dokladu opatřeného fotografií Klienta, a tuto kopii uchovával v písemné a elektrické podobě a
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archivoval, a to za účelem jednoznačné identifikace Klienta.
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Čl. IV.
Tento souhlas Klient uděluje k následujícím osobním údajům:
a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, ID datové schránky), číslo a datum vydání občanského průkazu nebo jiného průkazu opatřeného
fotografií Klienta;
b) údaje o bonitě Klienta, jeho důvěryhodnosti a platební morálce, údaje o příjmech a výdajích Klienta, majetku
Klienta, závazcích a pohledávkách Klienta, smlouvách a dohodách uzavřených mezi Klientem a finančními
institucemi, údaje o bankovních a úvěrových účtech Klienta;
c) údaje, které vzniknou zpracováním údajů specifikovaných pod písm. a) a b).
Tento souhlas Klient dále uděluje k citlivým údajům vypovídajícím o jeho zdravotním stavu, které Klient Správci
poskytne, nebo které Správce vytvoří zpracováním údajů získaných od Klienta, a to za účelem zprostředkování
uzavření, změny nebo zániku smlouvy o pojištění života nebo zdraví.
Klient uděluje Správci souhlas, aby Správce osobní údaje specifikované v odst. 1 a odst. 2 získával od Klienta, od
finančních institucí nebo třetích osob na základě smluvního vztahu mezi Správcem a Klientem, z veřejně dostupných
zdrojů, nebo je vytvořil z předaných osobních údajů.
Klient uděluje Správci souhlas ke zpracovávání, uchovávání, shromažďování a archivaci dokladů a listin v písemné a
elektronické podobě obsahujících osobní údaje specifikované v odst. 1 a odst. 2, které budou Správci předány
Klientem, nebo budou na základě smluvního vztahu mezi Správcem a Klientem předány Správci finanční institucí nebo
třetí osobou, nebo budou na základě těchto dokladů a listin vytvořeny Správcem. Klient uděluje Správci souhlas
k předání těchto dokladů a listin finančním institucím, zaměstnancům Správce, osobám vykonávajícím pro Správce
činnosti na základě jiné než pracovní smlouvy a smluvním partnerům Správce.
Klient poskytuje tento souhlas na dobu určitou, a to ode dne udělení tohoto souhlasu do dne uplynutí doby 10 let ode
dne zániku veškerých právních vztahů vzniklých mezi Správcem a Klientem. Pokud nedojde ke vzniku žádného
právního vztahu mezi Správcem a Klientem, do dne uplynutí doby 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.
Klient prohlašuje, že veškeré údaje, které sdělí Správci a veškeré doklady, které Správci předá, budou správné, úplné a
pravdivé.
Čl. V.
Poučení Klienta
Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že tento souhlas je dobrovolný, a že je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání
tohoto souhlasu musí být učiněno písemně vůči Správci. Klient bere na vědomí, že v důsledku odvolání tohoto souhlasu
nebude Správce moci vykonávat pro Klienta sjednané služby v požadovaném rozsahu.
Klient má kdykoli právo přístupu k osobním údajům, které zpracovává Správce, a k informacím o účelu a povaze
zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů, tj. osobách, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Pokud
Klient zjistí, že osobní údaje o něm, nebo některý z nich, jsou nesprávné nebo neúplné, má právo požadovat opravu
těchto osobních údajů.
Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
a) požádat Správce o vysvětlení,
b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost Klienta dle předchozího odstavce shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování
jejího nároku podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
Pokud probíhá zpracování osobních údajů i za součinnosti zpracovatele, odpovídají Správce a zpracovatel za porušení
povinností při zpracování osobních údajů společně a nerozdílně.
Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti Klienta podle odst. 3 a o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo
neúměrné úsilí.
Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku má Klient právo se v případě porušení povinností ze strany
Správce obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření směřujících k nápravě.
Čl. VI.
Klient bere na vědomí veškeré skutečnosti, které jsou uvedeny v tomto souhlasu, a výslovně prohlašuje, že s nimi, tj.
zejména s rozsahem osobních údajů a s rozsahem a způsobem zpracování osobních údajů Správcem, jak je uvedeno
výše, souhlasí, porozuměl jim a nemá k tomuto žádné dotazy.
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