Ručitelské prohlášení
podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Ručitelem se v tomto prohlášení rozumí:
[Jméno, příjmení], rodné číslo [●], s trvalým bydlištěm [●]
Věřitelem se v tomto prohlášení rozumí:
BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ 03114147, se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00
Praha 8 - Libeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
227708
Dlužníkem se v tomto prohlášení rozumí:
[Obchodní firma], IČ: [IČ], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v
[●], sp. zn. [●]
Smlouvou se v tomto prohlášení rozumí:
Smlouva o [●] úvěru č. [●] ze dne [●] uzavřená mezi Věřitelem a Dlužníkem.
Ručitel tímto závazně prohlašuje Věřiteli, že jestliže Dlužník nesplní jakýkoliv svůj dluh ze
Smlouvy, pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Věřitele, tedy uhradí (splní) každý
peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, včetně veškerých sjednaných poplatků,
závazků z titulu předčasného ukončení Smlouvy, náhrady škody či jiných závazků sankční nebo
reparační povahy, smluvních pokut, popřípadě splní závazek Dlužníka vydat bezdůvodné
obohacení pro případ neplatnosti Smlouvy. Ručitel se zavazuje uhradit každou pohledávku ze
Smlouvy včetně příslušenství, s jejímž zaplacením se Dlužník ocitne v prodlení, a to nejpozději
do dvou týdnů od doručení písemné výzvy Věřitele, ledaže Věřitel stanoví ve výzvě lhůtu
pozdější.
Ručitel prohlašuje, že:
a) je oprávněn ručit za závazky Dlužníka,
b) nemá žádné závazky po splatnosti vůči svým věřitelům, zejména vůči státu (zejména vůči
finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a celním úřadům) a zdravotním
pojišťovnám,
c) není proti němu vedeno ani mu nehrozí soudní, rozhodčí, exekuční či jiné řízení, jehož
výsledek by mohl mít negativní vliv na schopnost Ručitele dostát závazkům plynoucím z tohoto
ručitelského prohlášení, a není mu známo, že by takové řízení bylo vedeno či hrozilo vůči třetím
osobám, za které poskytl Ručitel jakékoliv zajištění jejich závazků,
d)plnění povinností a závazků Ručitele vyplývajících z tohoto prohlášení není v rozporu s jeho
jinými zákonnými či smluvními povinnostmi, a že jakékoliv případné závazky Ručitele nemají a
nemohou mít negativní vliv na schopnost Ručitele dostát jeho závazkům plynoucím z tohoto
ručitelského prohlášení.
Ručitel se zavazuje Věřitele včas informovat o změně své adresy. Ručitel se dále zavazuje
oznámit na email info@pujcmefirme.cz nebo na adresu sídla Věřitele s uvedením čísla Smlouvy
všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu schopnosti Ručitele plnit
závazky dle tohoto ručitelského prohlášení, a poskytnout na vyžádání další informace nutné k
posouzení schopnosti Ručitele plnit.

Toto prohlášení je vyhotoveno ve dvojím vyhotovení, kde jedno obdrží Věřitel a jedno Ručitel.
Ručitel prohlašuje, že toto ručitelské prohlášení vyjadřuje jeho pravou a svobodnou vůli a na
důkaz toho toto prohlášení podepisuje.
Datum:

___________________________________
[Jméno, příjmení]
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BONDSTER Marketplace
s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 031 14 147,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 227708 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování BONDSTER
Marketplace s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, adresa
elektronické pošty dpo@bondster.com, telefon +420 283 061 555.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto
zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského
vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, ve smyslu čl. 6 odst.
1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k provedení
identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi a správcem
či provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků
z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr,
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a ke splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML
zákona.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi a správcem
či k provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv (včetně
závazků z ručitelského vztahu) budou správcem zpracovávány po dobu trvání
účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely
archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však
po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností
k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou
zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou pro
účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších obecně
závazných právních předpisů.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické,
konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce
(zpracovatelé osobních údajů), osoby, od kterých jsou získávány informace nutné
či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, věřitelé ze smlouvy o úvěru.
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu
či vymáhání pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník
pohledávek ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů (AML zákon) můžou být dále orgány finanční správy či jiné
příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní
předpisy.
5.3. Správce využívá cloudové služby Microsoft O365, Microsoft Azure a Amazon
WS, jejichž dodavatelé prohlásili shodu svých služeb s nařízením na ochranu
osobních údajů pro všechna svá datová centra na území EU i mimo ni. Správce
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využívá pouze datová centra na území EU.
5.4. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup
k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů
je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
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