SOUHLAS
se zpracováním rodného čísla
V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi mnou (nebo žadatelem,
pokud jde o ručitele) a společností UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen „Společnost“) souhlasím
s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo způsobem a za
podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací
(„Informační Memorandum“).
Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mojí jednoznačné
identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění
vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů
Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební
morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity,
důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany
uživatelů NRKI a BRKI.
Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou
a Společností byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a
na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud
tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy,
pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním
mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho
zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby,
které mi [Společnost] poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které
obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci
NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě,
důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto
souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu
kdykoli získat www.unicreditleasing.cz a www.cncb.cz.

V ....................................., dne .............................

________________________________
podpis za nájemce

