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Československé úvěrní družstvo

Súhlas so spracováním osobných údajov

1. Záujemca o členstvo (príp. zástupca tento súhlas udeľuje pre spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov) výslovne súhlasí so spracovaním
osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré Československé úvěrní
družstvo, ktoré na území Slovenskej republiky jedná prostredníctvom svojej organizačnej zložky Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko (ďalej
len "DRUŽSTVO") získalo v rámci svojho obchodného vzťahu so záujemcom o členstvo. DRUŽSTVO je oprávneno spracovávať a uchovávať nasledujúce
osobné údaje: dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt, bydlisko, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, druh a číslo dokladu totožnosti
za účelom a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich zákonných povinností (napríklad zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred ﬁnancovaním terorizmu), v rozsahu a na účely súvisiace s plnením predmetných obchodov a služieb, a v rozsahu a na účely
ochrany práv DRUŽSTVA a plnenie zmluvných záväzkov DRUŽSTVA. V prípade poskytovania úverov DRUŽSTVO získava a spracúva navyše tieto údaje:
informácie týkajúce sa bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti záujemca o členstvo poskytnuté záujemcom o členstvo (údaje o príjme a výdavkoch,
informácie o profesii, vzdelaní, počte detí, rodinnom stave, type bývania, zamestnávateľovi, mieste narodenia); informácie týkajúce sa bonity, platobnej
disciplíny a dôveryhodnosti záujemca o členstvo získané z registrov klientskych informácií; údaje preukazujúce a dokladujúce schopnosť záujemca
o členstvo splniť si záväzky z úverového obchodu; požadované k zabezpečenie záväzkov z úverového obchodu; údaje na splnenie ostatných požiadaviek
a podmienok na uzavretie úverového obchodu, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi alebo sú dohodnuté medzi DRUŽSTVEM a záujemcom o členstvo.
Záujemca o členstvo je takisto uzrozumený s automatizovaným spracovaním týchto údajov.
2. Záujemca o členstvo berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov je až na výnimku uvedenú v ďalšej vete dobrovoľné. DRUŽSTVO je povinno pre
realizáciu niektorých služieb, napr. platobných, zisťovať a spracovávať údaje o záujemcov o členstvo, o osobách oprávnených k nakladaniu s peňažnými
prostriedkami na účte záujemcu o členstvo, vrátane osobných údajov, potrebných na to, aby DRUŽSTVO mohlo službu vykonať bez neprimeraných
právnych a vecných rizík. Pokiaľ záujemca o členstvo odmietne tieto údaje oznámiť, má DRUŽSTVO právo poskytnutie takejto služby odmietnuť.
4. Záujemca o členstvo berie na vedomí, že DRUŽSTVO pri svojej činnosti využíva aj služby sprostredkovateľov, s ktorými má v súlade s § 8 ods. 1 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v zmene neskorších predpisov uzavretú písomnú zmluvu o spracovaní
a ochrane osobných údajov.
5. Ak požiada záujemca o členstvo o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu DRUŽSTVO povinno túto informáciu bez zbytočného odkladu
oznámiť. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele, spracovanie osobných údajov, osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre
rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov
záujemcu o členstvo, a ďalej príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. DRUŽSTVO má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu
neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Ak získa záujemcu o členstvo dojem, že DRUŽSTVO spracováva jeho osobné údaje v rozpore
s ochranou jeho súkromia alebo so zákonom , najmä že spracováva nepresné osobné údaje s ohľadom na účel ich spracovania, je oprávnený písomne
požiadať DRUŽSTVO o vysvetlenie, a o odstránenie prípadného nevyhovujúceho stavu (najmä o zablokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo o likvidácii
osobných údajov). Ak zistí DRUŽSTVO žiadosť záujemcu o členstvo ako oprávnenú, je povinná bezodkladne odstrániť nevyhovujúci stav, a záujemcov
o členstvo o týchto opatreniach písomne (e - mailom) informovať . Ak zistí záujemcu o členstvo, že DRUŽSTVO spracováva jeho osobné údaje, ktoré sú
nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, je oprávnený žiadať okamžitú opravu týchto osobných údajov. Ak nevyhovie DRUŽSTVO týmto žiadostiam záujemcu
o členstvo , je záujemcov o členstvo oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len "UOOÚ") . Záujemca o členstvo je oprávnený
obrátiť sa na UOOÚ s podnetom priamo aj bez predchádzajúcej žiadosti. Ak vznikne záujemcovia o členstvo v dôsledku spracovania osobných údajov iná
ako materiálna ujma , je oprávnený uplatňovať nároky z titulu ochrany osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
6. Tento súhlas záujemcu o členstvo poskytuje na obdobie členstva v DRUŽSTVE a po dobu nevyhnutnú pre plnenie povinností k ochrane dôležitých
záujmov stanovených napr. zákonom č 87/1995 Z.z., o sporiteľných a úverových družstvách, v znení neskorších predpisov, a po dobu archivácie podľa
platných právnych noriem.

V ............................................................... Dne ................................................. Podpis záujemcu o členstvo....................................................................
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