
 

 

Interní (neveřejná) informace 
  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s overovaním Vašej bonity 

Udeľujem súhlas, aby za účelom overovania mojej bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti: 

• moje údaje nad rozsah údajov uvedených v § 7 ods. 8 zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských 

úveroch (ďalej len „nad zákonný rozsah“), získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí 

tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje nad zákonný rozsah uvedené na 

zmluve vrátane údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a 

údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov Spoločnosť poskytla a sprístupnila 

prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), zdruľeniu NonBanking 

Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava (ďalej len 

„NBCB“) a aby NBCB ďalej poskytovala tieto údaje tretím stranám, ktoré sú členmi zdruľenia 

NBCB s cieľom ich informovania o mojej platobnej disciplíne; 

• moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som 

dobrovoľne poskytol/poskytla do NRKI poskytlo NBCB Spoločnosti s cieľom informovania o 

mojej platobnej disciplíne; 

• moje údaje nad zákonný rozsah o uzatváranom obchode vrátane údajov získaných Spoločnosťou 

v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a v prípade uzatvorenia zmluvného vzťahu i údaje 

nad zákonný rozsah o uzavretom obchode a jeho zabezpečení, údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti 

z hľadiska splácania mojich záväzkov vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania 

o uzatvorení týchto obchodov, NBCB poskytlo užívateľom Spoločného registra bankových informácií 

(SRBI), a to prostredníctvom prevádzkovateľa SRBI, spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, 

s.r.o, IČO: 35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, s cieľom výmeny informácií medzi 

užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov 

užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI; 

• moje údaje nad zákonný rozsah o mojich záväzkových vzťahoch s inými subjektmi, ktoré som 

dobrovoľne poskytol/poskytla do SRBI poskytlo SBCB Spoločnosti prostredníctvom NRKI s cieľom 

výmeny informácií medzi užívateľmi NRKI a  užívateľmi SRBI, o bonite, platobnej disciplíne 

a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI; 

• moje údaje získané Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu Spoločnosť 

overovala kontaktovaním u môjho zamestnávateľa alebo iného platcu príjmu, a aby tieto osoby 

poskytli Spoločnosti tieto údaje. 

 

Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Ak bude medzi nami uzatvorená 

zmluva, súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 

 


