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ZÁKLADNÍ ÚDAJE FYZICKÁ OSOBA  NEPODNIKATEL   /         RUČITEL 

 

Osobní údaje: 

Titul, jméno a příjmení:………………………………… Rodné příjmení:……………………………. Rodinný stav:….……….            

Rodné číslo:…………………………………………….. Datum narození:..…………………………………………………………..  

Státní příslušnost:……………………………………… Číslo OP/pasu: …...……………………………………………………….. 

      

Kontaktní údaje: 

Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Korespondenční adresa:…………………………………………………………………………………………………………..……..  

Způsob bydlení:          vlastník domu /          bytu /          družst. spoluvlastnictví /          nájem /          jiné:……………...….… 

Telefon:……………………........   Mobilní telefon:………………………………..    E-mail:…………………………....................     

        

Zaměstnání a vzdělání: 

Současný zaměstnavatel:………………………………………………..………..  IČO zaměstnavatele:………………………….. 

Adresa zaměstnavatele:…………………………….…………………………….. Telefon zaměstnavatele:……………………….     

Pracovní pozice:……………………………………….. Zaměstnán od:……………………………………………………………... 

Smlouva na dobu určitou:          ANO /          NE Zkušební / výpovědní doba:          ANO /          NE 

Nejvyšší dosažené vzdělání:…………………………………………  Pracovní oblast:……………………………………………… 

        

Měsíční příjmy:    

Celkový čistý měsíční příjem žadatele v Kč:………………………  Čistý měsíční příjem domácnosti v Kč: …………………… 

Kategorie zdroje příjmu:……………………………………………. 

 

Měsíční výdaje: 

Pravidelné měsíční platby domácnosti celkem: ………………………………………………………………………………………. 

z toho náklady na bydlení, splátky půjček, leasing, výživné apod.: ……………………………………………………… 

Počet osob žijících ve společné domácnosti:……………. Počet vyživovaných osob ve společné domácnosti: ……..……….. 

 

Bankovní spojení, příjmy, výdaje a úspory: 

Název banky: …………………………………………… Majitel účtu:………………………………………………………………....        

Číslo účtu:……………………………………………….. IBAN (v případě zahraniční banky):……………………………………… 

Elektronická fakturace         ANO         NE   Email(y) pro zasílání elektronických faktur, pokud není shodný s kontaktním 

emailem:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           

Prohlašuji, že moje finanční situace          JE /          NENÍ  ovlivněna některým z následujících rizikových faktorů: exekuce, 

insolvenční řízení, konkurz nebo jiná relevantní skutečnost. Uveďte kterým: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

prazak
Stamp
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I. Úvodní informace  

 

(1) Správce: 

Společnost ALD Automotive s.r.o. 

se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice 

108 00 Praha 10, IČO: 61063916 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze spis. zn. C 43360, www.aldautomotive.cz 

e-mail.: infocz@aldautomotive.com („ALD“), 

 

při poskytování služeb zpracovává osobní údaje svých klientů 

a žadatelů, jakož i ručitelů/avalistů svých klientů v souvislosti 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby („Smlouva“) nebo 

při vstupu do jednání za účelem uzavření Smlouvy. 

Ručitelem/avalistou se rozumí osoba, která podepsala ve 

prospěch ALD ručitelské prohlášení pro zajištění řádného 

plnění povinností klienta. 

(2) ALD zpracovává osobní údaje: (a) se souhlasem Žadatele a 

dle jeho vůle je možné tato zpracování omezit či zastavit a (b) 

na základě jiného právního důvodu bez ohledu na to, zda 

Žadatel k těmto zpracováním udělil souhlas či nikoliv.  

(3) ALD v závislosti na poskytnutých osobních údajích Žadatelem 

zpracovává následující kategorie osobních údajů: (a) iden-

tifikační údaje (např. jméno, číslo cestovního pasu nebo 

průkazu totožnosti, státní občanství, místo a datum narození); 

(b) kontaktní údaje (např. poštovní a e-mailová adresa, 

telefonní číslo); (c) rodinná situace (např. rodinný stav, počet 

dětí); (d) daňové informace (např. DIČ, daňový status); (e) 

informace o vzdělání a zaměstnání (např. dosažený stupeň 

vzdělání, pracovní pozice, název zaměstnavatele, plat/mzda); 

(f) bankovní, finanční a obchodní údaje (např. úvěrová historie, 

dluhy a výdaje); (g) podpis Žadatele; a (h) údaje sdělené 

Žadatelem prostřednictvím formuláře „Základní údaje“. 

(4) Podle žádného obecně závazného právního předpisu 

Žadatel není povinen poskytnout ALD své osobní údaje 

ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Poskytnutí svých 

osobních údajů může Žadatel odmítnout nebo také nemusí 

udělit souhlas se zpracováním osobních údajů Žadatele, 

případně již udělený souhlas může Žadatel kdykoliv odvolat. 

Poskytuje-li Žadatel své osobní údaje ALD, činí tak zcela 

dobrovolně. Pokud se Žadatel rozhodne své osobní údaje 

nebo souhlas s jejich zpracováním ALD neposkytnout, může 

to mít za následek, že ALD nebude schopno poskytnout službu 

či nebude schopno uzavřít Smlouvu.  

(5) Podpisem tohoto dokumentu Žadatel prohlašuje a zaručuje se, 

že pokud ALD v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy 

poskytuje osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto 

třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních 

údajů ALD a s jejich následným zpracováním ALD pro účely 

zde stanovené, který splňuje veškeré náležitosti platného 

souhlasu dle platných právních předpisů. Na výzvu ALD je 

Žadatel povinen doložit získání souhlasu od takových třetích 

osob.  

 

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

(1) Označením pole volby u souhlasu níže a svým následným 

podpisem Žadatel stvrzuje a uděluje souhlas k tomu, aby 

osobní údaje a veškeré další informace týkající se 

Žadatele, které sdělil a/nebo sdělí ALD, nebo které byly 

ALD oprávněně získány od třetích osob či které ALD 

získalo ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány, 

shromažďovány a uchovávány za účelem:  

 

zpracování mého rodného čísla dle zákona č. 133/2000 Sb., 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o evidenci obyvatel“), za účelem: (a) 

zajištění mé jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního 

registru klientských informací („NRKI“) a umožnění 

vzájemného informování uživatelů NRKI; (b) vzájemného 

informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru 

klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a 

platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (i 

opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a 

platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se 

Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI; a (c) získávání 

informací o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z 

registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS, se 

sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, IČO: 

69346925 („SOLUS“), které vede Registr FO, Registr IČO a 

Pozitivní registr sdružení SOLUS („Registry SOLUS“); (d) 

zjištění informací o mé osobě v obdobných registrech 

srovnatelných klientských informací, které by NRKI, BRKI, 

a/nebo Registry SOLUS v budoucnu nahradily; (e) zjištění 

informací o mé osobě vedených v národních i nadnárodních  

 

http://www.aldautomotive.cz/
mailto:infocz@aldautomotive.com
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evidencích za účelem ověření neaplikovatelnosti mezinárodních 

sankcí vůči mé osobě, jakož i ověření informací o mé bonitě, 

platební morálce a důvěryhodnosti.  

 

SOUHLAS /          NESOUHLAS  

 

(Žadatel stvrzuje, že byl poučen o tom, že udělení souhlasu se 

zpracováním rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela 

dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním může kdykoliv 

odvolat a že neudělení souhlasu neznamená automatické 

neposkytnutí služeb ze strany ALD, avšak může zapříčinit 

nemožnost dostatečného ověření bonity Žadatele.)   

 

(2) Souhlas dle odst. (1) Žadatel uděluje na dobu: (a) 1 roku od 

poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření 

Smlouvy; (b) na dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou a na dobu dalších 4 let od data ukončení smluvního 

vztahu založeného Smlouvou. 

(3) Žadatel prohlašuje, že si je vědom toho, že ALD může 

zpracovávat osobní údaje Žadatele i pro jiné účely, než jsou 

ty, ke kterým udělil souhlas – tyto účely zpracování jsou 

popsány v části Bližší informace o zpracování osobních údajů 

i bez souhlasu. 

 

III. Poučení o zpracování osobních údajů 

 

(1) Žadatel tímto bere na vědomí zpracování svých osobních 

údajů ALD v rozsahu osobních údajů které Žadatel sdělil 

v souvislosti s žádostí Žadatele o uzavření Smlouvy, a to za 

účelem získání informací o bonitě, platební morálce a 

důvěryhodnosti Žadatele, nutných pro posouzení žádosti. 

Žadatel bere na vědomí, že právním základem pro zpracování 

jeho osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) – 

udělení souhlasu se zpracováním. 

(2) Žadatel prohlašuje, že si jsem plně vědom svých práv podle 

GDPR, zejména jsem si vědom, že: (a) má právo požadovat 

od ALD přístup k osobním údajům a informacím které se týkají 

Žadatele dle čl. 15 GDPR; že má právo na opravu nebo výmaz 

osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo 

na přenositelnost údajů k jinému správci za  

 

 

 

podmínek a s omezeními dle čl. 20 GDPR; (b) má právo 

jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet ALD odmítnout 

využití osobních údajů Žadatele pro shora uvedený účel; 

vznést vůči ALD námitku proti zpracování osobních údajů 

Žadatele; jakož i kdykoli bezplatně odvolat udělený souhlas se 

zpracováním osobních údajů Žadatele; (c) pro případ, že bude 

Žadatel nespokojen se zpracováním osobních údajů, má 

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7, www.uoou.cz; (d) nemá zákonnou povinnost své 

osobní údaje ALD poskytnout, poskytuje je však svobodně a 

dobrovolně; neudělení souhlasu neznamená automatické 

neposkytnutí služeb ze strany ALD, avšak může zapříčinit 

nedostatek ověření bonity Žadatele; (e) v žádném případě 

nedochází k automa-tizovanému rozhodování, vč. profilování, 

uvedenému v čl. 22 GDPR; (f) osobní údaje Žadatele nebudou 

předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve 

smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR; (g) příjemcem osobních 

údajů Žadatele je ALD a zpracovatelé – osoby, které vedou 

registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti 

(např. NRKI, BRKI, Registry SOLUS); (h) na oznamování 

případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů 

dle čl. 34 GDPR. 

(3) Žadatel bere na vědomí, že ALD může zasílat obchodní 

sdělení elektronickými prostředky na Žadatelem sdělené 

kontakty (e-mailovou adresu) dle ust. §7 odst. 3 zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Žadatel prohlašuje, že si je plně vědom, že má právo 

kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

podle čl. 21 GDPR. 

 

V případě jakéhokoli dotazu nebo požadavku se Žadatel můžu 

kdykoliv obrátit na ALD nebo na pověřence pro ochranu 

osobních údajů, e-mail: osobni_udaje@kb.cz, tel. 

v ČR: 800 521 521, ze zahraničí: +420 955 559 550. 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I. Úvodní informace  

 

(1) ALD zpracovává osobní údaje Žadatele v souladu s GDPR na 

základě souhlasu Žadatele, ledaže jde o zpracování, ke 

kterému právní předpisy souhlas Žadatele nevyžadují a  

mailto:osobni_udaje@kb.cz
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umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu, ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR. Pokud ALD zpracovává rodné číslo 

Žadatele nebo vyžaduje-li jeho souhlas se zpracováním 

rodného čísla, děje se tak v souladu se Zákonem o evidenci 

obyvatel.  

 

II. Informace o zpracování osobních údajů na základě jiného 

právního důvodu než je souhlas  

 

(1) Žadatel bere na vědomí, že ALD může i bez jeho souhlasu 

shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat vybrané 

informace a vybrané osobní údaje, které Žadatel sdělil nebo 

sdělí ALD, které byly ALD v souvislosti s žádostí Žadatele o 

uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících 

úkonů oprávněně získány od třetích osob či které ALD získalo 

z vlastní činnosti, a to za účelem: (a) sjednání a uzavření 

Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy; (b) 

posouzení na základě informací z veřejně dostupných zdrojů, 

zda ALD s Žadatelem vstoupí do jednání o smluvním vztahu, 

zejména za účelem získání informací o bonitě, platební 

morálce a důvěryhodnosti Žadatele, nutných pro posouzení 

žádosti; (c) plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy; 

(d) jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění 

práv a povinností při poskytování doplňkových služeb; (e) 

uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně 

pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu; 

(f) plnění povinností, které ALD stanoví obecně závazné 

právní předpisy (např. předcházení legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a finan-cování terorismu).  

(2) Rodné číslo Žadatele bude ALD využívat mimo jiné za účelem 

jedinečné identifikace Žadatele především v rámci 

vyhledávání v databázích pro posuzování bonity, platební 

morálky a důvěryhodnosti Žadatele, či za účelem ověřování a 

přihlašování pohledávek v rámci potenciálního řízení o 

insolvenci. V rámci komunikace s ALD provádí ALD 

jednoznačnou identifikaci Žadatele především prostřednictvím 

jedinečných identifikátorů, jako jsou číslo Smlouvy, registrační 

značka vozidla nebo IČO.  

(3) Osobní údaje Žadatele zpracovávané ALD bez potřeby 

souhlasu na základě jiného právního důvodu dle odstavce (1) 

písmen (a) až (f) tohoto čl. II. bude ALD uchovávat po dobu 1 

roku od jejich získání, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. 

V případě uzavření Smlouvy budou osobní údaje Žadatele 

uchovávány nejdéle po dobu 10 let od data splnění veškerých 

finančních závazků Žadatele ze Smlouvy nebo od 

 

 

 

data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Žadatele byly 

splněny před zánikem Smlouvy.  

(4) Žadatel dále bere na vědomí zpracování svých osobních údajů 

ALD v případě uzavření Smlouvy, a to v rozsahu jména a e-

mailové adresy, za účelem šíření obchodních sdělení ALD 

týkajících se služeb poskytovaných ALD. Žadatel bere na 

vědomí, že právním základem pro zpracování osobních údajů 

je článek 6 odst. 1. písm. f) GDPR – oprávněný zájem ALD pro 

zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb 

poskytovaných ALD. ALD bude osobní údaje Žadatele dle 

tohoto odst. (4) zpracovávat nejdéle po dobu čtyř let od 

ukončení Smlouvy. 

 

III. Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami  

 

(1) Žadatel bere na vědomí, že ALD může i bez souhlasu Žadatele 

zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o 

bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Žadatele za účelem 

posuzování rizik ALD plynoucích ze Smlouvy, 

i při využití dotazů na majetkové evidence či jiné databáze 

veřejných rejstříků.  

(2) V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, 

vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k: 

(a) ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských 

úvěrů; a (b) za účelem ochrany zájmu ALD na poskytování 

služeb pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy ALD 

zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu 

těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo 

možné posoudit úvěruschopnost, je ALD uživatelem NRKI, 

který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, 

z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 

Praha, IČO: 71236384. V rámci NRKI jsou zpracovávány 

informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně 

poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito 

subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém 

souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. 

úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů. 

V souvislosti s účastí ALD na NRKI ALD zpracovává, do NRKI 

poskytuje a z NRKI získává tyto osobní údaje Žadatele: (a) 

identifikační osobní údaje; (b) údaje vypovídající o uzavření, 

případně neuzavření smluvního vztahu; (c) údaje vypovídající 

o finančních závazcích Žadatele a o plnění těchto závazků 

Žadatele; (d) údaje vypovídající o zajištění závazků Žadatele; 

(e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně Žadatele došlo k 

postoupení pohledávky; (f) údaje vypovídající o bonitě  
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Žadatele, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. 

úvěruschopnosti, které Žadatel ALD sdělil, nebo které si o 

Žadateli ALD získala v souvislosti s plněním, případně 

neplněním příslušného smluvního vztahu.  

(3) Údaje dle odstavce (2) tohoto čl. III. mohou být rovněž 

poskytnuty uživatelům BRKI, který provozuje CBCB – Czech 

Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné 

pláni 1719/4, PSČ 14000, IČO: 26199696, v rámci 

vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, 

klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, 

důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, 

v souvislosti se smluvními vztahy mezi Žadatelem a uživateli 

NRKI a/nebo BRKI.  

(4) Právním základem pro zpracování osobních údajů v NRKI je: 

(a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě 

poskytován spotřebitelský úvěr; (b) oprávněné zájmy 

věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování 

úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným 

klientům; a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v pří-

padě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy 

v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. 

Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) 

v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o 

bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. 

úvěruschopnosti, klientů je: (a) plnění právních povinností 

bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě 

poskytován spotřebitelský úvěr; (b) oprávněné zájmy bank a 

věřitelských subjektů; a (c) souhlas se zpracováním osobních 

údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) 

či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy 

v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. 

(5) Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských 

subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů 

věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování 

uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů 

věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným 

informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v 

Informačním memorandu Nebankovního registru klientských 

informací (včetně základních informací o vzájemné výměně 

informací s Bankovním registrem klientských informací), které 

může Žadatel kdykoliv získat v Klientském centru či na 

webových stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz). 

(6) Žadatel bere na vědomí, že ALD za níže uvedenými účely 

může předávat osobní údaje Žadatele k dalšímu zpracování  

 

 

 

také zájmovému sdružení SOLUS, které vede Registry 

SOLUS.  

(7) Účelem zpracování osobních údajů Žadatele a jejich 

zpřístupňování třetím stranám dle předchozích odstavců (1) až 

(6) tohoto čl. III. je: (a) vytvoření souborů informací v rámci 

NRKI, BRKI a Registrů SOLUS vypovídajících o bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce Žadatele (těmito 

informacemi se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o 

včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.); (b) zajištění 

vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci 

jednotlivých registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) o bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce Žadatele a umožnění (a to 

i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební 

morálky Žadatele ze strany oprávněných uživatelů registrů. 

(8) Žadatel bere na vědomí, že v souladu s § 20z odst. 5 zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o ochraně spotřebitele“), je ALD a SOLUS 

při výměně informací a při zpracování dat 

v Registrech SOLUS oprávněna používat rodné číslo 

spotřebitele - Žadatele, pokud ho ALD oprávněně získalo.  

(9) Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování 

oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, 

rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných 

uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním 

Memorandu Bankovního registru klientských informací a 

Nebankovního registru klientských informací pro klienty bank 

(„Informační Memorandum BRKI a NRKI“) a v Poučení o 

registrech SOLUS. Oprávnění uživatelé příslušných registrů 

(NRKI, BRKI a Registry SOLUS) jsou uvedeni v Informačním 

Memorandu BRKI a NRKI a/nebo na webových stránkách 

www.solus.cz.  

(10) Svým podpisem tohoto dokumentu Žadatel zároveň 

stvrzuje, že se seznámil s Informačním Memorandem 

BRKI a NRKI a s Poučením o registrech SOLUS, která 

obsahují i poučení o právech Žadatele v souvislosti se 

zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro 

účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů 

registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů 

NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, 

resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Dále Žadatel stvrzuje, 

že před podpisem tohoto souhlasu byl informován, že aktuální 

znění Informačního Memoranda BRKI a NRKI můžete kdykoli 

získat v Klientském centru či na webových stránkách 

provozovatele NRKI (www.cncb.cz) a že Poučení o registrech 

SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS 

 

http://www.cncb.cz/
http://www.cncb.cz/
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(www.solus.cz). Svým podpisem Žadatel zároveň stvrzuje, že 

byl seznámen s bližšími informacemi o zpracování osobních 

údajů ALD, jež jsou obsaženy v do-kumentu „Informace o 

zpracování osobních údajů“. Veškeré zde jmenované 

dokumenty jsou též k získání na webových stránkách ALD 

(www.aldautomotive.cz) nebo na vyžádání na shora 

uvedených kontaktech. 

 

IV. Způsob zpracování osobních údajů  

 

(1) Osobní údaje Žadatele budou ALD zabezpečeně uchovány 

v elektronické (v informačních systémech ALD) nebo listinné 

podobě a ALD tyto osobní údaje Žadatele může zpracovávat 

manuálně či automatizovaným způsobem.  

(2) Při jednání o uzavření Smlouvy s ALD jakož i při plnění 

Smlouvy ze strany ALD mohou veškeré nebo některé činnosti 

za ALD zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní 

sítě ALD a jiní zprostředkovatelé služeb, kterým mohou být 

zpřístupněny osobní údaje Žadatele. Kompletní a aktuální 

seznam kategorií zpracovatelů a dalších příjemců osobních 

údajů spolupracujících s ALD je dostupný v dokumentu 

„Informace o zpracování osobních údajů“ uveřejněném na 

webových stránkách ALD (www.aldautomotive.cz).  

(3) Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve vztahu k osobě 

Žadatele nedochází k automatizovanému rozhodo-vání, vč. 

profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR. 

 

V. Předání osobních údajů  

 

(1) Žadatel bere na vědomí, že ALD nebude předávat získané 

osobní údaje Žadatele do třetích zemí nebo mezinárodní 

organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.  

(2) Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje (nepodléhající 

udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů) mohou být 

zpřístupněny či předány třetím osobám, a to zejména 

(kategorie příjemců): (a) osobám v rámci plnění povinností 

stanovených ALD právními předpisy (např. soudy, orgány 

činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, 

finanční arbitr); (b) Úřadu pro ochranu osobních údajů, Česká 

národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich 

zákonných pravomocí; (c) Finanční analytický úřad; (d) osoby, 

které vedou registry klientských informací (např. SOLUS, 

NRKI, BRKI); a dále (e) osobám, pokud je to nezbytné pro  

 

 

 

 

ochranu práv a oprávněných zájmů ALD (např. soudy, soudní 

exekutoři, osoby pověřené vymáháním nároků ALD); (f) osoby, 

prostřednictvím kterých ALD poskytuje své služby (např. 

servisní služby), popř. které zjišťují u subjektu údajů kvalitu 

služeb ALD.  

 

VI. Práva Žadatele jako subjektů údajů  

 

(1) V souladu s GDPR má Žadatel právo: (a) požadovat od ALD 

přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 

GDPR, které se Žadatele týkají; (b) na opravu nebo výmaz 

osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních 

údajů Žadatele a právo na přenositelnost údajů k jinému 

správci za podmínek a s omezeními uvedenými 

v čl. 20 GDPR; (c) vznést vůči ALD námitku proti zpracování 

osobních údajů Žadatele; jednoduchým způsobem, zdarma 

nebo na účet ALD odmítnout využití osobních údajů Žadatele 

pro účel zasílání obchodních sdělení i při zaslání každé 

jednotlivé zprávy; (d) kdykoli bezplatně odvolat udělený 

souhlas se zpracováním osobních údajů Žadatele; (e) pro 

případ, že bude Žadatel nespokojen se zpracováním osobních 

údajů, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České 

republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; (f) neposkytnout 

své osobní údaje ALD (Žadatel nemá povinnost své osobní 

údaje správci poskytnout); Žadatel poskytuje osobní údaje 

svobodně a dobrovolně, bez poskytnutí souhlasu se 

zpracováním osobních údajů by ALD nemohl použít osobní 

údaje ke shora uvedeným účelům; (g) na oznamování případů 

porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 

34 GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solus.cz/
http://www.aldautomotive.cz/
http://www.aldautomotive.cz/
http://www.uoou.cz/
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Žadatel bere na vědomí, že má absolutní právo vznést námitku 

proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého 

marketingu. 

 

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE  

 

Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a 

odpovídají skutečnosti. Prohlašuji, že podpisem tohoto dokumentu 

pro účely uzavření smlouvy s ALD jednám sám za sebe, tj. 

nejednám za jiného a ani mé jednání nesměřuje k zakrytí jednání 

jiného. V případě uzavření smlouvy mezi mnou a ALD se zavazuji 

ALD obratem oznámit každou změnu mnou uvedených údajů. 

Prohlašuji, že účelem a zamýšlenou povahou obchodního vztahu 

s ALD je nájem vozidla.  

 

PROHLAŠUJI, ŽE MNOU UDĚLENÝ SOUHLAS JE SVOBODNÝ 

A VĚDOMÝ PROJEV VŮLE, KTERÝM SVOLUJI KE 

ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 

 

V…………………….…………………. dne……………….……………              

 

Podpis žadatele: 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení žadatele: …………………………………...………. 

 

 

Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby (Žadatele) podepisující 

tento dokument: 

 

Podpis ověřujícího: 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Jméno a příjmení ověřujícího: ………………………………………… 
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