Súhlas so spracovaním osobných údajov
Na základe § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia
(EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto
dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch.
Zaškrtnutím políčka ,,Áno, súhlasím‘‘ pri registrácií na webovej stránke www.forpeople.sk
vyjadruje každý Užívateľ svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v
rozsahu tu uvedenom prevádzkovateľovi webovej stránky. Svoj súhlas so spracúvaním
udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom sprostredkovania pôžičky
a vyhodnotenia bonity medzi veriteľom a dlžníkom. Zároveň súhlasím, aby prevádzkovateľ
poskytol tieto osobné údaje všetkým účastníkom uvedeným výhradne v uzatvorenej zmluve
o pôžičke medzi veriteľom a dlžníkom alebo advokátskej kancelárií na základe oprávneného
záujmu, na ďalšie spracúvanie za účelom mimosúdneho, súdneho alebo exekučného
konania za podmienok a v rozsahu tu uvedenom.
Spracúvané osobné údaje sú: meno, priezvisko, občianstvo, rodné číslo, adresa, e-mail,
telefón, rodinný stav, finančná situácia, druh príjmu a súbory cookies. Spracúvanými
dokladmi sú kópia občianskeho preukazu a kópia výpisu z bankového účtu.
Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných
údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:
1. poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
2. svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti
3. právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní
osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU,
4. právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5. právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
6. právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona.

Dňa 01.05.2018

