
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

 

1. UDĚLENÍ SOUHLASU 

 

Tímto uděluji společnosti Simfina a.s., IČ: 248 23 546, se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10, zaps. 

v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17020, souhlas se zpracováním mých osobních údajů. 

 

2. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

 

Simfina a.s. 

IČ: 248 23 546 

se sídlem Počernická 509/85, Malešice, 108 00 Praha 10 

zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17020 

http://www.simplepujcka.cz/ 

email: info@simplepujcka.cz 

tel.: +420 277 279 925 

 

(dále i je jen jako „Správce“) 

 

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Osobní údaje jsou zpracovány za těmito účely: 

 

a) posouzení a vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru; 

b) plnění práv a povinností z úvěrové smlouvy; 

c) marketingové účely (zasílání obchodních nabídek apod.). 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě (i) tohoto souhlasu a dále (ii) z důvodu provedení opatření před případným 

uzavřením smlouvy o úvěru mezi subjektem údajů a Správcem a (iii) plnění práv a povinností vyplývajících z úvěrové 

smlouvy. 

 

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: 

 

a) jméno a příjmení; 

b) datum narození (rodné číslo); 

c) místo trvalého a faktického pobytu; 

d) email; 

e) telefonní číslo; 

f) zaměstnání; 

g) zdroj příjmů; 

h) výše příjmů; 

i) číslo občanského průkazu; 

j) číslo bankovního účtu; 

k) údaje o zaměstnavateli; 
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l) údaje o Vašem pracovním zařazení 

m) typ bydlení 

n) náklady na bydlení, služby, energie a osobní potřebu 

o) kontakty na Vaši blízkou osobu a její vztah k Vám 

p) údaje o Vašich jiných půjčkách a závazcích 

q) transakční historie Vašeho bankovního účtu 

r) identifikační a jiné Vámi zaslané dokumenty 

s) nahrávání telefonických rozhovorů mezi subjektem údajů a Správcem 

 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. 

 

6. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE 

 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce poskytuje pouze takovému subjektu, kdy je takové poskytnutí 

nutné pro naplnění účelu poskytnutí spotřebitelského úvěru nebo jeho vymáhání. Takovéto subjekty mohou být tedy 

především poskytovatelé IT řešení, inkasní agentury, společnosti provozující analytické nástroje pro vyhodnocení 

úvěruschopnosti apod., provozovatelé registrů dlužníků CEE, REPI, NRKI, BRKI a SOLUS. Dále pak jsou některé osobní 

údaje poskytnuty aplikaci ISIR Ministerstva spravedlnosti ČR a Evidenci neplatných dokladů vedených Ministerstvem 

vnitra ČR. 

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci vyjma předání 

provozovatelům registrů dlužníků REPI, NRKI, BRKI a SOLUS. 

 

7. INFORMACE O AUTOMATICKÉM ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ 

 

V rámci posouzení Vaší úvěruschopnosti má Správce v plánu Vaši žádost částečně posuzovat automatizovaně a využít 

profilování, k čemuž dáváte tímto výslovný souhlas. Máte však právo následně požádat o přehodnocení 

automatizovaného rozhodnutí a profilování a to tak, aby toto rozhodnutí automatizovaného algoritmu bylo 

přezkoumáno člověkem. 

 

8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů 

Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo 

požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů 

oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů 

prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní 

údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

 

9. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ DO REGISTRU REPI 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 
informujeme Vás tímto, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů 
spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, zjišťujeme a zpracováváme Vaše údaje 
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potřebné k umožnění (a to i opakovaného) posouzení Vaší bonity, platební morálky a důvěryhodnosti. V souvislosti s 
tím jsme uživatelem Registru REPI, který provozuje CRIF – Registr platebních informací s.r.o., v jehož v rámci jsou 
Vaše osobní údaje zpracovávány, a oprávnění uživatelé Registru REPI si je vzájemně poskytují. 
 
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v Registru REPI jsou (a) oprávněné zájmy uživatelů Registru 
REPI a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě poskytnutí uživatelům Registru REPI informace o fyzické 
osobě z Pozitivního registru REPI a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či 
vlastníků klientů. 
 
Veškeré informace týkající se Registru REPI, účasti uživatelů v Registru REPI, zpracování osobních údajů klientů 
uživatelů v Registru REPI, vzájemného informování uživatelů Registru REPI, jakož i poučení o všech právech klientů 
uživatelů v souvislosti s Registrem REPI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Registru REPI, jehož aktuální znění 
je možné získat na webu www.simplepujcka.cz v sekci Dokumentace (Smlouva), na informační lince provozovatele 
Registru REPI a www.repi.cz. 


