ŽIADOSŤ O SÚHLAS S UŽÍVANÍM VOZIDLA TREŤOU OSOBOU – ĎALŠÍ PRENÁJOM
Zmluva o AutoKredite / Zmluva o finančnom lízingu č. (ďalej ako „Zmluva“):
Predmet zmluvy (vozidlo)
Výrobca, model, výbava:
EČV:
Prenajímateľ / Veriteľ
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako „VWFS“), Vajnorská 98, 831 04 Bratislava,
korešpondenčná adresa: P. O. BOX 17, 830 03 Bratislava 33, IČO: 31341438, IČ DPH: SK7120001504
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., IBAN: SK65 1100 0000 0026 2574 0155, KOMERČNÍ BANKA,
a.s., IBAN: SK47 8100 0000 2799 6695 0267, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s., IBAN: SK54 0900 0000
0001 7928 8787.
Zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4268/B
Klient
Meno/obchodné meno/názov:
Adresa:
Rodné číslo/IČO:

Telefón:

Žiadam o súhlas s užívaním vyššie špecifikovaného vozidla treťou osobou. Prehlasujem, že som si vedomý/á
skutočnosti, že aj po udelení súhlasu som naďalej viazaný/á Zmluvou a všeobecnými zmluvnými podmienkami.
Tretia osoba
Meno/obchodné meno/názov:
Adresa:
Rodné číslo/IČO:

Telefón:

Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov
V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba ako „Nariadenie“) VWFS
poskytuje dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov.
VWFS zbiera osobné údaje priamo od dotknutej osoby, ňou splnomocnenej osoby alebo jej zákonného
zástupcu prostredníctvom riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia VWFS alebo
prostredníctvom Sprostredkovateľa, s ktorým VWFS uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný
dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov (zoznam a/alebo kategórie sprostredkovateľov
a príjemcov je dostupný na: www.vwfs.sk/OOU) alebo prostredníctvom webovej stránky VWFS alebo
prostredníctvom osobného alebo poštového doručenia na adresu VWFS. V prípade osobných údajov detí do 16
rokov získava VWFS osobné údaje od osôb, ktoré sú nositeľmi jeho rodičovských práv a povinností.
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Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na účely predzmluvných a zmluvných vzťahov na základe čl. 6 ods.
1 písm. b) Nariadenia. Ďalej bude VWFS spracúvať tieto osobné údaje za účelom ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov, Nariadenia alebo súhlasu, ak
dotknutá osoba súhlas VWFS udelila na vopred vymedzený účel a dobu trvania súhlasu. VWFS bude osobné
údaje dotknutej osoby spracúvať v prípade, ak fyzická osoba doručí podnet (žiadosť, sťažnosť, reklamáciu),
ktorý bude musieť VWFS prešetriť a poskytnúť naňho odpoveď. Osobné údaje dotknutej osoby sa budú
spracúvať za účelom oprávneného záujmu VWFS (napr. vyhodnotenie bonity dotknutej osoby, vedenie
zoznamu dotknutých osôb, ktoré boli Prevádzkovateľom vyhodnotené ako vysoko rizikové) na základe čl. 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ako aj požiadavkou, ktorá
je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V zmysle § 31 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z.z. VWFS nesmie dotknutej
osobe poskytnúť finančné sprostredkovanie, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu
stanovenom týmto zákonom.
Záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané podľa typu záznamu v zmysle
registratúrneho plánu VWFS. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú archivované 10 rokov buď
od vykonania obchodu alebo 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu na základe zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účtovné záznamy budú archivované minimálne
10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z.
Dotknutá osoba má právo požadovať od VWFS prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,
ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas, ktorý VWFS udelil, ak je
spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), bez toho, aby to malo vplyv
na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12,
821 07 Bratislava 27.
VWFS informuje dotknutú osobu, ktorá je fyzickou osobou, že podľa zákona o spotrebiteľských úveroch je
povinný poskytnúť jeho údaje a údaje o jeho spotrebiteľskom úvere bez jeho súhlasu do elektronického
registra spotrebiteľských úverov, ktorý vedie Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických
osôb www.nbcb.sk. Veriteľ má povinnosť s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania
schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať údaje o spotrebiteľských
úveroch z registra spotrebiteľských úverov. VWFS vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania, ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo
na ľudský zásah zo strany revádzkovateľa, vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie.
V prípade otázok v oblasti ochrany osobných údajov VWFS môže dotknutá osoba zaslať svoje otázky alebo
podnety zodpovednej osobe na: dataprotection@vwfs.sk.

Tretia osoba - nepodnikateľ svojím podpisom potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. Zároveň týmto
potvrdzujem, že som oboznámený(a) s informáciou o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ktorá je súčasťou
tohto tlačiva alebo na www.vwfs.sk/oou.

V ................................................................................................ dňa .......................................................................................
Podpis tretej osoby:

Meno a priezvisko (čitateľne):

Podpis a pečiatka (v prípade právn. osoby):

Podpis zástupcu VWFS / znak súhlasu:
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