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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
a s nahlížením do informačních databází 

 

Účelem tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a s nahlížením do informačních databází (dále jen 

„Souhlas“) je poskytnoutinformace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. 

Tento Souhlas je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů (dále jen 

„GDPR“). Účinnost Souhlasu je od 31.01.2022. 

 

Správce a jeho kontaktní údaje 

 

a) Správcem Vašich osobních údajů je společnost CentroFinance, s.r.o., se sídlem: Česká 57, Beroun – 
Centrum, 266 01, Beroun, IČ: 060 57 151, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 227044. 

b) Kontaktní adresa pro doručování je Husovo náměstí 42/29, 266 01, Beroun. 

c) Adresa elektronické pošty je info@centrofinance.cz, telefon zákaznické linky je +420 774 889 899. 
 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

 

a) Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 
je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení 
opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

b) Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů v případě registrace na webu, vyplnění žádosti o 
půjčku na webu www.zapujcky.eu a www.pujcky.club nebo zaslání žádosti o zpětný telefonát je Váš souhlas 
dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)GDPR. 

c) Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 
je dále oprávněný zájem správce zpracovávat uvedené osobní údaje proúčely lepší komunikace s klientem, pro 
účely opakovaného uzavírání smluv o spotřebitelskémúvěru, pro účely posuzování historie splácení klienta a pro 
posuzování úvěruschopnosti klienta ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

Zpracovávané osobní údaje 

 

- Jméno a příjmení, případně akademický titul, podpis. 

- Adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, místo narození. 

- Rodné číslo a datum narození. 

- Čísla dokladů totožnosti včetně jejich kopií. 

- Telefonní číslo a telefonní čísla kontaktních osob, e-mail. 

- Bankovní spojení, účetní záznamy o platbách, daňové doklady a informace o platebnímorálce. 

- Adresa zaměstnavatele a pracovní pozice. 

- Výše čistých příjmů a výdajů včetně kopií dokladů. 

- Komunikace s klientem v době trvání smlouvy v podobě listinné, telefonické a elektronické. 

 
 

Účel zpracování osobních údajů 

 
Účelem zpracování osobních údajů je: 

 
a) Zpracování, uchovávání a využívání osobních údajů, které byli správci sděleny nebo budou sděleny 

klientem v souvislosti se žádostí, uzavřením a plněním či neplněním smluv v informačních systémech, 

výkazech, kartotékách, knihách, soupisech a jinýchevidenčních souborech Správce. 

b) Ověření údajů uvedených v osobním dotazníku/žádosti o spotřebitelský úvěr či v jiných souvisejících 

dokumentech, a to prostřednictvím zpracovatelů. Provedení lustrací v Centrální evidenci exekucí - 
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www.sokordia.cz , provedení lustrací v Insolvenčním rejstříku - www.isir.justice.cz, aplikace pro 

ověření pravosti dokladů totožnosti - Ministerstvo vnitra České republiky a registr RUÍAN - 

ověřování adres. 

c) Získání informací o úvěruschopnosti klienta, důvěryhodnosti a platební morálce, zahrnující informace 

o povaze a rozsahu případných porušení dřívějších závazků, které jsou nutné k posouzení žádosti o 

poskytnutí spotřebitelského úvěru. 

d) Pořízení fotokopií předložených dokladů totožnosti (zejména občanského průkazu adruhého dokladu 

totožnosti), fotokopií dokladů sloužících k posouzení žádostí o poskytnutí spotřebitelského úvěru. 

e) Zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely týkající se správce ve smyslučlánku 6 odst. 1 

písm. f) GDPR, a to na základě oprávněných zájmů na podporu 

prodeje našich produktů. Jsou zpracovávány osobní údaje klienta (jméno a příjmení, adresa trvalého 

pobytu nebo kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo) nesložitými metodami (nedochází k 

profilování), a to pouze pokud nabízené produkty souvisejí s původně zakoupenými produkty nebo s 

žádostí o tyto produkty a v rozsahu v jakém může klient legitimně očekávat nabízení podobných 

produktů. Nabízení produktů ze strany správce může klient kdykoliv ukončit vznesením námitky (viz. 

bod 6. písm. d)tohoto souhlasu). 

 

Doba uložení osobních údajů 

 
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je 5 let od ukončení poslední smlouvy o 

spotřebitelském úvěru, a to v souladu s § 78 odst. 4 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

 

Práva subjektu údajů 

 
a) Klient má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo na 

výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. 

b) Klient má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Tímto však 

není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvolánímsouhlasu. 

c) Domnívá-li se klient, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, 

má právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
d) Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely obchodních 

sdělení, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto obchodního sdělení. 

 
Pokud vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely obchodních sdělení,nebudou osobní 

údaje klienta pro tento účel dále zpracovávány. 

 
Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro 

uzavření a plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu 

uzavřít či jí ze strany správce splnit. 

 

Tento souhlas uděluji na dobu 3 (tří) let. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

Zároveň jsem byl/a poučen/a, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat. 

 

Informace o předávání osobních údajů a nahlížení do databáze SOLUS 

 
CentroFinance, s.r.o. Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb.,o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen 

„registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které 

vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu 

spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 

spotřebitele CentroFinance, s.r.o. se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější 

informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) 

vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších  

mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru 
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FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich  

zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na 

opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v 

souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na 

www.pujcky.club, na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. 
 

SOLUS jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz. 

 
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních  

závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj CentroFinance, s.r.o. a další uživatelé 

nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě 

Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v 

registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních 

závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny 

záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož 

spotřebitele nemohly být zapsány. 

 

Souhlas s nahlížením do Pozitivního registru SOLUS 

 
Souhlasím s tím, aby společnost získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti 

z Pozitivního registru SOLUS. Tento souhlas uděluji na dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že mezi 

mnou a CentroFinance, s.r.o. bude uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, uděluji tento souhlas na dobu 

jejího trvání. 
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