
 
 
 

Žiadosť o sprostredkovanie pôžičky  
a 

Súhlasy a informácie so spracovaním osobných údajov 
 

 
Sprostredkovateľ  Zinc Euro, a.s. 
pôžičky :    Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 
      IČO: 47 918 551 
      na účely tejto žiadosti aj prevádzkovateľ osobných údajov 
(ďalej len „Spoločnosť“)  
 
Žiadateľ:    Meno a Priezvisko 

dátum narodenia: 
trvalý pobyt: 
na účely tejto žiadosti aj dotknutá osoba 
 

Podpisom  tejto  žiadosti  žiadam  Spoločnosť,  ktorá  v  rámci  predmetu  svojej  činnosti  vykonáva 
sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o pôžičke podľa § 657 a nasl. zákona 40/1964 Zb. medzi dvoma 
fyzickými osobami, o sprostredkovanie pôžičky vo výške ............. €, ktorú mi má poskytnúť fyzická 
osoba veriteľ, ktorý má so Spoločnosťou uzatvorenú Rámcovú zmluvu – Investor.  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Informácia ‐ Sprostredkovanie pôžičky 
V súlade  s čl. 6 ods. 1 pís. b) 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) bude Spoločnosť za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi mnou 
ako dotknutou osobou Spoločnosťou a následného plnenia Rámcovej zmluvy – Dlžník, predmetom, 
ktorej je aj sprostredkovanie zmlúv o pôžičke s fyzickou osobou – investorom ako budúcim veriteľom 
spracovávať moje osobné údaje bežnej kategórie vrátane rodného čísla.  
 
Informácia ‐ Profilovanie pre posúdenie rizika spojeného so schopnosťou splniť záväzky 
V prípade  ak  dôjde  k uzatvoreniu  zmluvného  vzťahu medzi  Spoločnosťou  a mnou  ako  dotknutou 
osobou je oprávneným záujmom Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje rozhodovaním na základe 
profilovania pri vytvorení individuálneho profilu a posúdení rizika spojeného so schopnosťou splniť si 
svoje záväzky zo zmluvy o pôžičke a Rámcovej zmluvy – Dlžník.  
 
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 
 
Výmena informácií register EOS 
Týmto ako dotknutá osoba  zaškrtnutím nižšie uvedených políčok udeľujem  súhlas  s poskytnutím a 
spracúvaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľovi: 
spoločnosti  EOS  KSI  Slovensko,  s.r.o.,  so  sídlom  Pajštúnska  5,  851  02 Bratislava,  IČO:  35 724  803, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  I, odd. Sro, vložka  č. 15294/B  (ďalej  len 
„Sprostredkovateľ“) 
Účelom udelenia súhlasu  je posúdenie schopnosti Žiadateľa splácať svoje finančné záväzky pre  jeho 
žiadosť o úverový produkt spoločnosti Zinc Euro,a.s. (ďalej len „Zinc Euro“). 
Označením  príslušného  políčka  nižšie  Žiadateľ  dáva  Zinc  Euro  súhlas,  aby  poskytla 
Sprostredkovateľovi osobné údaje v  rozsahu  titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,  rodné  číslo, 
adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e‐mailová adresa. 
Označením  príslušného  políčka  Žiadateľ  zároveň  súhlasí,  aby  Sprostredkovateľ  poskytol  Zinc  Euro 
údaje  zo  svojich  databáz  o  výške  peňažných  záväzkov  Žiadateľa  a  čase,  v  ktorom  tieto  záväzky 
Sprostredkovateľ  evidoval  vo  svojich databázach,  informácie o  štádiu  inkasa,  v  ktorom  sa  záväzok 
nachádza  (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné,  reštrukturalizačné,  trestné konanie) a údaje o 
výške uskutočnených platieb na splatenie uvedených záväzkov. 
Súhlas  je  udelený  na  účely  overenia  Žiadateľa  v  databázach  Sprostredkovateľa  v  súvislosti  s 
prípadným vznikom a/alebo trvaním záväzkového vzťahu medzi Žiadateľom a Zinc Euro. 
Žiadateľ  udeľuje  súhlas  s  poskytnutím  jej  osobných  údajov  v  rozsahu  podľa  súhlasu  na  dobu 
nevyhnutnú na splnenie účelu. 
Žiadateľ je oprávnený súhlas s poskytnutím osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať na E‐
mailovej adrese zodpovednaosoba@zinceuro.sk. Zinc Euro a Sprostredkovateľ ukončia využívanie 
osobných údajov bez zbytočného odkladu. 
Žiadateľ podpisom tejto žiadosti potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami ohľadom ochrany 
osobných údajov v rozsahu podľa čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

☐ 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,  newsletry  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.zinceuro.sk. 
 
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 zodpovednaosoba@zinceuro.sk. Spoločnosť 
ako prevádzkovateľ  ďalej poučuje dotknutú osobu,  že odvolanie  súhlasu nemá vplyv na  zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. 
 
 
 

V ......................., dňa ................................ 
 
 
................................................................. 
    podpis dotknutej osoby / žiadateľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÚHLAS S POSKYTNUTÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV CRIBIS 

 
Týmto ako dotknutá osoba 
Meno a priezvisko: 
Rodné číslo: 
Bytom: 
 
udeľujem výslovný súhlas  s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu  IČO, Obchodné meno 
a výška neuhradeného záväzku viac ako 60 dní po lehote splatnosti voči Spoločnosti a/alebo voči 
jednotlivým Investorom, Spoločnosťou Zinc Euro, a.s., IČO: 47 918 551, so sídlom Karpatská 3256/15 
Poprad 058 01, prevádzkovateľovi informačného systému CRIBIS UR,  spoločnosti CRIF – Slovak Credit 
Bureau, s.r.o. IČO: 35886013, so sídlom Mlynské nivy 14 821 09 Bratislava (ďalej len „CRIF“) a ich 
následným využívaním tretími stranami, ako ďalšími užívateľmi CRIBIS UR za účelom: 

1. ochrana a uplatňovanie práv, právom chránených a iných oprávnených záujmov 
podnikateľských a iných subjektov pri uzatváraní záväzkových vzťahov s tretími stranami, 
počas ich plnenia, ako aj po ich ukončení, 

2. posúdenie, riadenie a optimalizácia podnikateľského a reputačného rizika podnikateľských 
a iných subjektov, 

3. optimalizácia rozhodovacích procesov užívateľov a procesov v oblasti finančného riadenia a  
riadenie cash – flow, 

4. optimalizácia procesu vymáhania pohľadávok, posúdenie rizika ich nesplácania, posúdenie 
rizika nesplácania úverových alebo poistných produktov, 

5. preverovanie a sledovanie solventnosti, stavu majetku, pohľadávok a záväzkov (vrátane 
daňových a odvodových povinností), platobnej schopnosti a platobnej disciplíny obchodných 
partnerov podnikateľských a iných subjektov , vrátane potenciálnych obchodných partnerov, 
vrátane majetkovo a personálne prepojených osôb za účelom uvedeným v bodoch 1 až 4, 

6. preverovanie osôb a majetku v súvislosti s plnením zákonných povinností, týkajúcich sa 
dodržiavania obozretnosti vrátane predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti 
a iného konania protiprávneho a podvodného charakteru, 

7. zabezpečenie podkladových informácii a podpory pri poskytovaní poradenstva a iných služieb 
zo strany právnych, účtovných a daňových poradcov, audítorov a iných poradcov, 
konzultantov a sprostredkovateľov, 

8. výkon auditu, najmä daňového, právneho alebo účtovného. 

Súhlas udeľujem na dobu 3 roky od poskytnutia týchto údajov. 
 

☐ Áno 

☐ Nie 

V ____________________ Dňa: ___________________ Podpis žiadateľa: ______________________ 
 

 


