Závazná žádost o uzavření úvěru
B-LEASING CZ, s.r.o., Jinačovice 29, 664 34 Kuřim,
IČ: 26910713, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 44 826,
tel.: 777 222 256, www.b-leasing.cz, dále jen „B-LEASING“

Žadatel název
IČO

DIČ:

Adresa sídla firmy:
Adresa poštovní:
Kontaktní osoba:
jméno:

telefon:

mobil:

e-mail:

www:

Osoba oprávněná k podpisu - jméno
číslo OP:

Mobil:

Číslo účtu:

rodné číslo:

kód banky:

Předmět financování :
Pořizovací cena bez DPH:
Výrobní číslo: (pokud znáte)

Dodavatel předmětu úvěru/leasingu
Název:
Kontaktní osoba:
Telefon:

email

Požadované podmínky smlouvy
Doba splácení (počet měsíců):

Záloha v %:

Předpokládaný termín dodání předmětu leasingu nebo úvěru:
Pojištění zařídí leasingová společnost:
Ano

na dobu splátek

Ne

na dobu neurčitou

Vyplněním Vašich osobních údajů se firma B-LEASING CZ s.r.o. , se sídlem Jinačovice 29, 664 34 Kuřim, IČ
26910713, stane správcem Vašich osobních údajů
Předmětem této žádosti je návrh na uzavření leasingové či úvěrové smlouvy ze strany žadatele učiněný vůči společnosti
B-LEASING či jí zajištěným obchodním partnerům, a to se závaznými podmínkami požadovanými žadatelem ad výše.
Nedílnou součástí žádosti je souhlas s poskytnutím osobních údajů a další ujednání uvedená na zadní straně formuláře
žádosti.
V

dne

Podpis žadatele

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a další ujednání
Žadatel svým níže uvedeným podpisem dává souhlas se zpracováním a správou svých osobních údajů společnosti B-LEASING
CZ, s.r.o., IČ 26910713 (dále jen „Správce“) v rozsahu, v jakém je žadatel poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti
s podáním závazné žádosti o poskytnutí leasingu nebo úvěru nebo jiných jednostranných právních úkonů či uzavíraných
smluvních vztahů vztahujících se k předmětu podnikání Správce, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle potom na dobu pěti let
ode dne jejich poskytnutí. Osobní údaje žadatele jsou shromažďovány a zpracovávány Správcem v jeho informačním systému
a dále v listinné podobě v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen
„ZOOÚ“), zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, vše ve znění
pozdějších předpisů. Z právního titulu souhlasu evidujeme osobními údaje pro účely tohoto souhlasu - jméno, příjmení, adresa,
datum narození, rodné číslo, číslo OP, kontaktní spojení a ekonomické údaje a doklady charakterizující a prokazující jeho
bonitu a důvěryhodnost žadatele (vyjma citlivých údajů). Údaje evidujeme do doby ukončení smluvního vztahu.
Osobní údaje žadatele jsou zpracovávány Správcem za účelem:
- jednání a vyřízení této žádosti
- jednání ve věci uzavření úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy
- získání informací o bonitě žadatele, jeho platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení žádosti žadatele o
úvěrové či jiné financování, vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a
Bankovního registru klientských informací („BRKI“) a zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI,
to vše mimo jiné v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených v Informačním memorandu NRKI a BRKI
- informování v případě uzavření smluvního vztahu a porušení smluvních povinností žadatelem s následkem existence
peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 30 dnů o
porušení povinnosti žadatelem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a předání ke zpracování příslušných informací a
osobních údajů sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 693 46 925, příp. jeho právnímu nástupci, a dále
jeho zpracovatelům a následnému zpřístupnění těchto informací členům sdružení SOLUS. Seznam členů sdružení je
uveden na webových stránkách www.solus.cz. Tento souhlas je žadatelem poskytován od data platnosti uzavřené smlouvy
obsahující finanční plnění a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku vůči Správci či společnosti
poskytující finanční plnění.
- k nabídce produktů a služeb.
V případě, že žadatel poskytl Správci v souvislosti se žádosti příp. kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu kopii svého
občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní pojišťovny apod., uděluje tímto výslovně
Správci souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto kopií a údajů nacházejících se na nich (vč. fotografie), a to po dobu
trvání souhlasu ad výše.
Žadatel byl Správcem poučen ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 ZOOÚ o postoupení jeho osobních údajů rovněž smluvním
partnerům Správce z oblasti poskytování leasingů a jiných finančních produktů ,členům Asociace leasingových společností,
seznam členů na www.clfa.cz , za účelem shora uvedeným, s tím, že smluvní partneři Správce jsou povinni dodržovat při
správě a zpracovávání osobních údajů žadatele shodně příslušné shora uvedené právní předpisy a dále, že žadatel má právo
na přístup ke svým osobním údajům a nárok na jejich opravu. Správce je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům žadatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po
ukončení zpracování osobních údajů.

Vaše práva
V případě porušení povinností Správce má žadatel právo obrátit se na příslušný soud se žádostí o zajištění opatření k
nápravě a dále žádat po Správci nebo zpracovatelích údajů učinění kroků dle § 21 odst. 2 ZOOÚ.
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o
sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází
k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na
tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že
tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej
nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se
svými žádostmi se můžete obracet na email b-leasing@b-leasing.cz nebo na sídlo naší společnosti: B-LEASING CZ s.r.o.,
Jinačovice 29, 66434 Kuřim.
Žadatel bere na vědomí, že jeho žádost o uzavření leasingu či úvěru (dále jen „žádost“), jejíž nedílnou součástí je toto ujednání
a shora uvedený souhlas, je žádostí závaznou. V případě, že i přes prokazatelné schválení leasingového či úvěrového
financování ze strany poskytovatele leasingu či úvěru s požadovanými podmínkami smlouvy vyplněnými žadatelem v závazné
žádosti, předmětný závazkový vztah (leasing či úvěr) žadatel neuzavře či od svého záměru v průběhu schvalování obchodu
ustoupí, zavazuje se žadatel uhradit společnosti B-LEASING smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč splatnou na výzvu B-LEASING
jako paušalizovanou náhradu nákladů spojených s vyřizováním závazné žádosti. Žadatel a B-LEASING se dohodli, že veškeré
majetkové spory, které mezi nimi vzniknou o zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty, budou řešeny v rozhodčím řízení
před jediným rozhodcem, Mgr. Jakubem Juráskem, rozhodcem se sídlem Josefy Faimonové 2243/28, Brno, IČO 75374439.
Poplatek za rozhodčí řízení činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 2 500 Kč bez DPH a rozhodce bude rozhodovat
pouze na základě předložených listinných důkazů bez nutnosti nařízení ústního jednání. V ostatním se rozhodce řídí zák. č.
216/1994 Sb. a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a přiměřeně jednacím řádem Rozhodčího soudu při HK a AK ČR.

V

dne

podpis žadatele

