Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti s žádostí o úvěr na aukčním portálu pujcmefirme.cz
V souladu s ust. § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), Vám
sdělujeme následující informace týkající se osobních údajů, které poskytnete společnosti BONDSTER
Marketplace s.r.o., IČ 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, zapsané v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. C 227708 (dále jen „Společnost“).
V souvislosti s vydáním ručitelského prohlášení Vaší osobou a jeho přijetím Společností a v průběhu
trvání ručitelského vztahu vzniklého na základě vydaného ručitelského prohlášení a jeho přijetí
Společností budete požádáni o poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum
narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, email a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Společnost je jakožto jejich správce zpracovává v souladu
se Zákonem za účelem 1) jednání o smluvním vztahu, 2) plnění smlouvy uzavřené se Společností, 3)
ochrana práv Společnosti, 4) posuzování, ověřování a hodnocení bonity, důvěryhodnosti a platební
morálky subjektu údajů, i opakovaně, 5) posuzování, ověřování a hodnocení rizika smluvního vztahu,
6) identifikace, a s ní související pořizování a uchovávání kopií požadovaných osobních dokladů, 7)
informování o nových produktech a službách Společnosti, a to i opakovaně.
Osobní údaje bude zpracovávat Společnost, a to automatizovaným způsobem. Při zjištění či
domněnce, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete a) požádat Společnost o vysvětlení, b) požadovat,
aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Společnost shledá Vaši žádost oprávněnou, je
povinna neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li Společnost Vaší žádosti, nebo budete-li
názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu se Zákonem, máte právo obrátit se
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost povinna Vám tuto informaci
bez zbytečného odkladu předat. Společnost má právo za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Já, [●] [●], narozen dne[●].[●].[●], trvale bytem [●], uděluji následující souhlas:
Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno a
příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, email a telefonní číslo (dále jen „osobní
údaje“), které vyplněním ručitelského prohlášení poskytuji společnosti BONDSTER Marketplace s.r.o.,
IČ 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze sp. zn. C 227708 (dále jen „Společnost“). V souladu s § 5 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), jsou údaje shromažďovány a
zpracovávány za účelem 1) jednání o smluvním vztahu, 2) plnění smlouvy uzavřené se Společností,
3) ochrany práv Společnosti, 4) posuzování, ověřování a hodnocení bonity, důvěryhodnosti a
platební morálky subjektu údajů, i opakovaně, 5) posuzování, ověřování a hodnocení rizika
smluvního vztahu, 6) identifikace, a s ní související pořizování a uchovávání kopií požadovaných
osobních dokladů, 7) informování o nových produktech a službách Společnosti, a to i opakovaně.
Souhlasím dále s tím, aby Společnost mé osobní údaje získávala z insolvenčního rejstříku, Centrální
evidence exekucí provozovaného Exekutorskou komorou České republiky, a dalších rejstříků, které
Společnost využívá. Souhlasím s tím, aby Společnost vytvořila z takto získaných údajů spolu s
poskytnutými osobními údaji informační soubor mých osobních údajů a v rámci tohoto informačního
souboru prováděla hodnocení mé bonity, platební morálky, důvěryhodnosti a rizika smluvního
vztahu.
Veškeré souhlasy poskytuji na dobu 2 let od jejich udělení a v případě poskytnutí ručitelského
prohlášení Společnosti a jeho přijetí Společností poskytuji souhlasy na dobu trvání ručitelského

závazku a dobu dalších 4 let od splnění závazků z ručitelského prohlášení vyplývajících, pokud tyto
závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku ručitelského
závazku, pokud zanikne jinak. Tento souhlas poskytuji také v případě postoupení předmětné
pohledávky, a to na dobu 4 let ode dne platného postoupení pohledávky.
Potvrzuji, že před udělením těchto souhlasů jsem byl poučen o svých právech a nárocích souvisejících
se zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona a seznámen s rozsahem a podmínkami zpracování
svých osobních údajů, jak jsou tyto popsány v části informace o zpracování osobních údajů výše s tím,
že aktuální znění poučení mohu kdykoli získat na pujcmefirme.cz a u Společnosti.

V ________________________ dne ________________ Podpis: ______________________________

