Žiadosť o financovanie – fyzická osoba podnikateľ
ŽIADATEĽ
Obchodné meno:

Rodné číslo*:
...........................................................................................................................................................
..........................................................................

Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................................................................
IČO:
..........................................................................
Miesto podnikania:

IČ DPH:
...............................................................................................................................................................
..........................................................................

Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................................................................
Telefón:
..........................................................................
Poštová adresa:

E-mail:
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................
Počet zamestnancov:
..........................................................................

Zástupca žiadateľa
Meno a priezvisko, titul: ..........................................................................................................................................
Rodné číslo*:

.........................................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................................................................................................................................................
Prechodný pobyt:

.......................................................................................................................................................................................................................

ÚDAJE O PREDMETE A FINANCOVANÍ
Značka, model a typ:

Stav tachometra:
...................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................

Typ financovania:

Rok výroby:
..................................................................................................................................................................
.........................................................................

Trvanie financovania:

Cena predmetu s DPH: .........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Akontácia:

.........................................................................

Dodávateľ (názov, adresa): .....................................................................................................................................................................................................................
* ak cudzinec potom dátum narodenia
Udelenie súhlasu s elektronickou komunikáciou
Osoby podpisujúce túto žiadosť zároveň svojím podpisom udeľujú UniCredit Leasing Slovakia, a.s. súhlas s elektronickou komunikáciou (na účely vybavenia tejto žiadosti,
ako aj na účely komunikácie počas trvania zmluvného vzťahu), a to najmä prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailu uvedených v tejto žiadosti alebo preukázateľne
poskytnutých kedykoľvek po jej podpise. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
Informácia o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1555/B (ďalej len „UCL“).
Aké osobné údaje klienta UCL získava a spracúva?
UCL získava a spracúva Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, pričom tieto osobné údaje potrebujeme na poskytnutie Vami požadovaného produktu alebo služby.
Ide najmä o tieto údaje: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o bonite, o dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov z poskytnutého financovania. UCL spracúva aj
biometrické údaje svojich klientov, a to len v rozsahu biometrického podpisu pri uzatváraní zmluvného vzťahu, v prípadoch, kedy si klient sám vyberie, že zmluvnú
dokumentáciu podpíše elektronicky prostredníctvom biometrického podpisu.
Musím UCL poskytnúť osobné údaje?
Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy s UCL, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení
obchodu alebo poskytnutí služby a bez niektorých údajov UCL nedokáže poskytnúť požadovaný produkt alebo službu. Osobné údaje je klient povinný poskytnúť, ak tak
stanovuje zákon (ako napr. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; zákon č. 129/2010 Z. z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov; zákon č. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a iné).
Z akých zdrojov získava UCL osobné údaje?
Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s rokovaním o uzatvorení zmluvy a poskytovaním našich produktov a služieb, údaje z dostupných verejných registrov,
údaje, ktoré sme získali od štátnych úradov alebo z databáz získavajúcich údaje na posúdenie schopnosti splácania záväzkov z poskytnutých financovaní.
Na aké účely UCL využíva a spracúva osobné údaje?
UCL spracúva osobné údaje bez súhlasu klientov na splnenie povinností, ktoré jej ukladá zákon (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), na účely
plnenia zmluvy, rokovania o zmluve, na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti, na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na
zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom, na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík a na priamy marketing vlastných produktov. UCL využíva pri
spracúvaní osobných údajov (pri schvaľovaní žiadosti o financovanie) aj automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. So súhlasom klienta spracúvame
údaje na marketingové účely nad rámec oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku produktov a služieb našich partnerov a ostatných členov skupiny UniCredit
Group.
Akým spôsobom zabezpečuje UCL ochranu osobných údajov?
Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a UCL disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami
zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným
zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou
alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Komu UCL poskytuje alebo postupuje osobné údaje?
UCL postupuje osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom, databázam slúžiacim na vzájomné informovanie veriteľov
o bonite a dôveryhodnosti a ďalej, ak je to nevyhnutné na ochranu práv UCL. Spracúvaním osobných údajov môže UCL poveriť tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa.
Spracúvanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje UCL. Údaje možno postúpiť aj
dodávateľom zabezpečujúcim pre UCL služby, ako rozosielanie pošty, marketingovej komunikácie a iné. Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa
postupujú osobné údaje, nájdete na webových stránkach UCL, www.unicreditleasing.sk. So súhlasom klienta alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším
osobám.
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Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Doby uchovávania sa líšia aj v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné
údaje UCL spracúva, maximálne je však UCL oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. zániku Vašich záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy alebo do odvolania Vášho súhlasu.
Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracúvaniu a postupovaniu osobných údajov?
V postavení dotknutej osoby máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame, právo na prenosnosť vybraných údajov, právo požadovať opravu údajov, právo podať
návrh na začatie konania a právo napadnúť rozhodnutie, ktoré je výsledkom automatizovaného spracúvania – vzniesť proti nemu námietku, vyjadriť svoj názor alebo požiadať
o ľudsky zásah. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak však nie je nutné ich ďalej spracúvať na splnenie právnych povinností alebo vtedy, kedy sú potrebné, aby
sme Vám mohli naďalej poskytovať služby.
Aké sú Vaše možnosti obmedziť spracúvanie a postupovanie osobných údajov?
V prípadoch, kedy UCL spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú Vaše údaje spracúvané na základe
oprávneného záujmu, môžete proti takému spracúvaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.
Kam sa môžete obrátiť ohľadne ďalších informácií a kde môžete uplatniť prípadné námietky k spracúvaniu osobných údajov?
Na Data Protection Officer UCL (Zodpovedná osoba, ďalej len „DPO“) máte možnosť sa obrátiť kedykoľvek e-mailovou správou na: dpo@unicreditleasing.sk, kde dostanete
odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov. DPO môžete kontaktovať aj písomne na adrese: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99
Bratislava.
Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?
S Vašimi otázkami alebo námietkami v oblasti ochrany osobných údajov, sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
Toto je skrátené znenie informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou UCL. Úplné znenie tejto informácie a ďalšie podrobné informácie sú
verejne dostupné na internetových stránkach UCL www.unicreditleasing.sk a súčasne na všetkých obchodných miestach a pobočkách UCL.
ŽIADATEĽ/ ZÁSTUPCA ŽIADATEĽA – podpis žiadosti

Meno a priezvisko: ............................................................................................
V: ......................................................................
dňa: ..................................................
podpis: ..................................................................

Meno a priezvisko: ...............................................................................................
V: .........................................................................
dňa: .....................................................
podpis: ..................................................................
PRÍLOHY K ŽIADOSTI

•
•
•

výpis zo ŽR žiadateľa
kópia dokladu totožnosti osôb podpisujúcich túto žiadosť, ktorý obsahuje fotografiu a údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak nebolo rodné
číslo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; prípadne kombináciu identifikačných dokladov na zistenie
daných údajov
súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov NRKI/SRBI
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