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Oznámení o souhlasu klienta se zpracováním údajů

Klient (právnická osoba) podpisem žádosti o uzavření smlouvy/ dodatku ke smlouvě poskytuje následující souhlasy a
prohlášení:

Souhlas se zpracováním údajů
V souvislosti s žádostí o uzavření smlouvy nebo dodatku ke smlouvě mezi námi a Komerční bankou, a.s., IČO: 45 31 70 54, se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
1360, (dále jen „KB“), souhlasíme s tím, aby KB:
1. získávala informace o naší bonitě (zahrnující zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších povinností),
platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení naší žádosti o uzavření smlouvy/dodatku ke smlouvě, a to
z negativních registrů Sdružení SOLUS, jehož je KB členem.
Tento souhlas nabývá účinnosti dnem podpisu žádosti o uzavření smlouvy/dodatku ke smlouvě a je účinný do data vyřízení této
žádosti. Tento souhlas je neodvolatelný;
2. naše Údaje předávala Sdružení SOLUS za účelem informování o porušení naší smluvní povinnosti a naší následné platební
morálce a opakovaně získávala informace o naší bonitě (zahrnující zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení
dřívějších povinností), platební morálce a důvěryhodnosti, a to z negativních registrů Sdružení SOLUS, jehož je KB členem,
a dále souhlasíme, že takto předávané Údaje Sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a
to výlučně za výše uvedenými účely. Souhlasíme s tím, aby Sdružení SOLUS při zpracování Údajů za účely dle tohoto souhlasu
využilo služeb zpracovatelů.
Tento souhlas je námi poskytován od data platnosti smlouvy/dodatku ke smlouvě a je účinný dále po dobu 3 let po datu úhrady
posledního peněžitého dluhu ze smlouvy. Tento souhlas je neodvolatelný.
Jsme si vědomi toho, že výše uvedené souhlasy udělené v souladu se z.č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
jsou dobrovolné a jsme oprávněni je neudělit;

Pro účely souhlasů uvedených v odstavcích 1., 2.. se rozumí:
Údajem – naše obchodní firma nebo název, sídlo, IČO a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti,
jehož následkem je (i) existence peněžité pohledávky KB za námi ve výši dvou splátek nebo (ii) existence jakékoliv peněžité
pohledávky KB za námi delší jak 30 dnů po splatnosti, údaje o naší následné platební morálce a další údaje uvedené v
Poučení.
Poučením – Poučení o registrech Sdružení SOLUS vydávané Sdružením SOLUS.
Sdružením SOLUS –SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925.
Prohlášení
Před podpisem souhlasu jsme měli možnost se seznámit s dokumentem Poučení, jehož obsahem je například: (i) vysvětlení pojmu
informační soubor, (ii) definice dalších našich Údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování registrů, (iv)
identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k našim Údajům při jejich zpracování.
Byli jsme informováni, že aktuální znění Poučení můžeme kdykoli získat na jakémkoliv obchodním místě KB, na internetových
stránkách www.kb.cz, a na informační lince Sdružení SOLUS 840 140 120 a na internetových stránkách www.solus.cz.
Zjistí-li Klient, že KB, případně jiný subjekt, kterému byly jeho klientské údaje zpřístupněny, zpracovává o Klientovi nepravdivé údaje,
které sám KB neposkytl, bude oprávněn požadovat opravu zpracovávaných údajů.
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