Žiadosť o sprostredkovanie pôžičky
a
Súhlasy a informácie so spracovaním osobných údajov

Autorizovaný predajca : ALEASE s.r.o.
Alejova 2 , 042 96 Košice
IČO : 47002433
(na účely tejto žiadosti aj prevádzkovateľ osobných údajov)
Žiadateľ:

Meno a Priezvisko:
dátum narodenia:
trvalý pobyt:
(na účely tejto žiadosti aj dotknutá osoba)

Podpisom tejto žiadosti žiadam autorizovaného predajcu , ktorý v rámci predmetu svojej činnosti
vykonáva na základe zmluvného oprávnenia sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o pôžičke,
o sprostredkovanie pôžičky vo výške ................. €.

Overovanie údajov
Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov (bežnej kategórie
vrátane rodného čísla) uvedených v žiadosti o sprostredkovanie pôžičky, aby môj zamestnávateľ alebo
iná osoba, ktorá vie potvrdiť pravdivosť údajov uvedených v žiadosti o pôžičku, poskytli Spoločnosti
informáciu o pravdivosti uvedených údajov na účel posúdenia schopnosti splácať pôžičku o ktorú som
prostredníctvom Spoločnosti požiadal. Súhlas udeľujem na dobu do uzatvorenia zmluvného vzťahu s
vhodnou fyzickou osobou, najviac však na dobu 1 mesiac odo dňa jeho udelenia.
☐ Áno
☐ Nie

Kopírovanie a/alebo skenovanie dokladov
Ako dotknutá osoba udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov (bežnej
kategórie vrátane rodného čísla) uvedených v žiadosti o sprostredkovanie pôžičky s tým, aby
Spoločnosť za účelom overenia údajov poskytnutých Spoločnosti z mojej strany ako dotknutej osoby,
kopírovala a/alebo skenovala doklady, ktoré vedia potvrdiť pravosť údajov a informácii poskytnutých
mojou osobou Spoločnosti. V prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania
zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a na následné obdobie 5 rokov po jeho ukončení. V prípade, ak
nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu so Spoločnosťou tento súhlas udeľujem po dobu jedného
roka odo dňa jeho udelenia. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby odstránené z
automatizovanej aj neautomatizovanej formy spracúvania osobných údajov Spoločnosťou.
☐ Áno
☐ Nie

Marketingový súhlas ak nie som ešte klientom Spoločnosti
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov bežnej
kategórie na účely marketingu, v prípade, ak ešte nie som klientom Spoločnosti a to formou
zasielania informácií o ponukách a službách Spoločnosti. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov odo dňa
jeho poskytnutia.
☐ Áno
☐ Nie
Informácia ‐ Vypracovanie ponuky finančnej služby a marketingové oslovovanie
V prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a mnou ako dotknutou
osobou je oprávneným záujmom Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje na účely prípravy ponuky
produktov a služieb, za týmto účelom je Spoločnosť oprávnená zasielať Vám e‐mailové správy, listy,
SMS a rovnako je oprávnená Vás kontaktovať telefonicky. Rovnako je oprávneným záujmom
Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje profilovaním na účely prípravy ponuky produktov a služieb z
dôvodu jej oprávneného záujmu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak si takéto spracúvanie profilovaním Vašich
údajov neželáte, máte právo namietať.
☐ Namietam proti profilovaniu mojich osobných údajov na marketingové účely.
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu vyslovene deklaruje, že si je vedomá svojich práv, ktoré jej
ako dotknutej osobe vyplývajú, a že bola o nich zo strany Spoločnosti ako prevádzkovateľa riadne
poučená. Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že informácie o svojich právach v súlade s Čl. 13
a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) má kedykoľvek k dispozícii v obchodných priestoroch Spoločnosti, alebo na webovej stránke
Spoločnosti www.alease.eu.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že akýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov možno pred
uplynutím tejto doby kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia Spoločnosti na adresu
jeho sídla uvedeného vyššie, alebo e‐mailom na adresu info@alease.eu. Spoločnosť ako
prevádzkovateľ ďalej poučuje dotknutú osobu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

V .................................... ,dňa ....................

