Súhlas so spracúvaním osobných údajov
a poskytovaním marketingových informácií a reklamy

Záujemca o pôžičku (v prípade vzniku zmluvného vzťahu aj ako Klient) udeľuje súhlas s poskytnutím
svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, zdroj príjmu,
výška príjmu, štátne občianstvo, rodné číslo (v prípade osoby, ktorá nemá štátne občianstvo SR dátum
narodenia), číslo dokladu totožnosti, číslo bankového účtu, údaje o zamestnaní, o rodinnom stave
(ďalej len „osobné údaje") spoločnosti CreditONE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO:
46 559 051, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 79761/B
(ďalej aj „Spoločnosť") v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
(ďalej len „ Zákon") a so spracúvaním týchto svojich osobných údajov v zmysle Zákona za účelom
registrácie a evidovania v systéme Spoločnosti určenom pre podávanie žiadostí o pôžičku
a vykonávanie prípadných zmien s tým spojených, pre účely posúdenia, evidovania a správy jeho
žiadosti o poskytnutie pôžičky, pre uzatváranie zmlúv o pôžičke a ich zmien, ponúkanie a informovanie
o produktoch a službách Spoločnosti a získavanie štatistických údajov o užívateľoch systému určeného
pre podávanie žiadostí a tiež o užívateľoch webových stránok Spoločnosti.
Súhlas sa udeľuje v tom rozsahu, v akom oprávnenie Spoločnosti na spracúvanie nevyplýva z
príslušných ustanovení Zákona. Osobné údaje poskytuje Záujemca o pôžičku dobrovoľne, pričom údaje
sú úplné, správne a aktuálne.
Osobné údaje sa spracúvajú manuálne a tiež s použitím polo- a plne automatizovaných prostriedkov
spracúvania v poskytnutých dokumentoch a písomnostiach (zaslaných písomne alebo elektronicky).
Záujemca o pôžičku súhlasí taktiež s tým, aby spoločnosť CreditONE s.r.o., so sídlom Nedbalova
453/12, 811 01 Bratislava, IČO: 46 559 051 poskytla tieto údaje k spracovaniu osobám, ktoré sa na
základe inej než pracovnej zmluvy podieľajú na predmete jej činnosti, ako aj ďalším zmluvným
partnerom (ďalej len „tretie osoby“), a to výhradne za účelom uvedeným v tomto súhlase.
Záujemca o pôžičku súhlasí s poskytnutím informácií o predbežnom schválení, ktoré môžu obsahovať
údaje tvoriace predmet bankového tajomstva, osobám uvedeným v tomto súhlase. Na schválenie
poskytnutia pôžičky Záujemca o pôžičku nemá právny nárok a výsledok predschválenia nie je pre
poskytovateľa pôžičky právne záväzný. Záujemca o pôžičku vyhlasuje, že všetky údaje ním uvedené
sú pravdivé, aktuálne, úplné, dobrovoľné a nevynútené. Záujemca o pôžičku berie na vedomie, že v
zmysle Zákona je zodpovedný za pravdivosť poskytnutých údajov, i tých ktoré odrážajú skutočnosť
majetkovej a finančnej situácie klienta. Záujemca o pôžičku tiež udeľuje Spoločnosti súhlas pre
uchovávanie a archiváciu jeho osobných údajov, ako i rodného čísla, a to po dobu 10 rokov od
poskytnutia týchto údajov.
Záujemca o pôžičku zároveň súhlasí s tým, že tieto ponuky pôžičky či úveru, alebo ponuky aj inej
nefinančnej služby zo strany Spoločnosti aj prípadných tretích osôb, môžu byť vyknané mimo iného
aj formou SMS správ alebo formou e-mailovej správy. Tento súhlas so zasielaním ponúk udeľuje na
dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia a môže ho kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese
info@creditone.sk.
Ako dotknutá osoba Záujemca o pôžičku vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle
Zákona (najmä podľa § 28 až 30).
Spoločnosť prehlasuje, že bude spracúvať iba osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracovania v súlade s dobrými mravmi a po skončení účelu zlikviduje osobné údaje v lehote
stanovenej platnými právnymi predpismi.
Ak vznikne zmluvný vzťah medzi Záujemca o pôžičku a Spoločnosťou, tak v prípade porušenia
záväzkov z tohto vzťahu s následkom existencie pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi, Spoločnosť je
oprávnená poskytnúť príslušnej právnickej osobe spravujúcej databázu osôb v omeškaní s plnením

záväzkov zo zmlúv o poskytovaní finančnej služby osobné údaje Klienta, ako ďalšiemu
prevádzkovateľovi, na tieto účely :
a) tvorba a spracovanie informačných súborov, za účelom zabezpečenia informovania oprávnených
osôb o porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými osobami (t.j. osoba,
ktorá je oprávnená na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov v zmysle právneho predpisu alebo
zmluvného vzťahu s právnickou osobou spravujúcou databázu osôb v omeškaní s plnením záväzkov zo
zmlúv o poskytovaní finančnej služby) a Klientom a o následnej platobnej morálke Klienta z
príslušného zmluvného alebo iného vzťahu s oprávnenou osobou, ako aj pri budúcom (aj opakovanom)
poskytovaní úverov a iných služieb,
b) poskytovanie osobných údajov Záujemcu o pôžičku oprávneným osobám, a to v súvislosti s
posudzovaním bonity, platobnej morálky a dôveryhodnosti Žiadateľa. Toto poskytovanie zahrňuje
najmä informácie o rozsahu porušenia záväzkov, o povahe záväzku a o následnej platobnej morálke.
Žiadateľ o pôžičku je poučený o tom a súhlasí, že osobné údaje budú poskytované aj subjektom, ktoré
patria do skupiny CreditOne, a tiež je poučený o cezhraničnom prenose osobných údajov alebo celých
informačných systémov, ktorých sú obsahom do iných krajín a to najmä do Českej republiky a krajín
EÚ. V rámci cezhraničného prenosu osobných údajov v rozsahu udeleného súhlasu ako dotknutých
osôb tieto osobné údaje budú poskytnuté, použité a spracúvané treťou osobou so sídlom na území
členských štátov EÚ osobitne Českej republiky, a to za dodržania podmienok Zákona a právnych
predpisov platných na území príslušnej krajiny EÚ.
Žiadateľ o pôžičku môže svoj súhlas odvolať, a to s účinnosťou doručenia príslušného písomného
oznámenia na adresu Spoločnosti. Aj po odvolaní súhlasu je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné
údaje v zákonnom stavených prípadoch určujúcich, kedy súhlas dotknutej osoby nie je potrebný, a to
v nevyhnutnom rozsahu a za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, najmä ale
nielen v súvislosti s posudzovaním sociálno-ekonomickej situácie dlžníka, evidenciou zmluvného
vzťahu s klientom a evidenciou zamietnutých žiadostí o pôžičku. Takéto spracúvanie bude trvať len
po nevyhnutnú dobu (najviac tri roky od úplného vysporiadania všetkých záväzkov z príslušných
zmluvných a mimozmluvných vzťahov).

