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Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto, v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov žiadateľ súhlasí, aby InDevel ako
prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo, uchovávalo a poskytovalo) moje osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, údaje o povahe záväzku, z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť

vyplýva, o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o mojej následnej platobnej morálke (Osobné
údaje) za účelom ich poskytnutia Registra úverov, ktorý prevádzkuje spoločnosť Register úverov, s.r.o., so
sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 48 164 518, zap. v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vl. č.: 109415/B (www.registeruverov.sk) alebo jeho právnemu nástupcovi, ktorého je INDEVEL členom.
Osobné údaje poskytujem InDevel dobrovoľne a beriem na vedomie, že v prípade, ak poruším zmluvné

povinnosti zo zmluvného vzťahu, ktorý som uzatvoril s InDevel, s následkom existencie pohľadávky InDevel
voči mne aspoň vo výške dvoch splátok alebo existencie pohľadávky v lehote viac ako 30 dní po splatnosti,
InDevel poskytne REGISTRU ÚVEROV Osobné údaje, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, na nižšie uvedený
Účel.

Ďalej týmto, v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov žiadateľ súhlasí, aby REGISTER
ÚVEROV, ako prevádzkovateľ, spracúvalo (najmä zhromažďovalo, ukladalo na nosiče, uchovávalo,
sprístupňovalo, poskytovalo, vyhľadávalo a kombinovalo) moje Osobné údaje na nižšie uvedený Účel.
Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných REGISTROM ÚVEROV je tvorba a spracovanie
informačných súborov za účelom zabezpečenia informovania oprávnených členov REGISTRA ÚVEROV o
porušení platobnej povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi oprávnenými členmi REGISTRA ÚVEROV a

klientom a o následnej platobnej morálke klientov oprávnených členov REGISTRA ÚVEROV počas trvania
zmluvného vzťahu medzi oprávneným členom REGISTRA ÚVEROV a klientom, ako aj pri budúcom (aj
opakovanom) poskytovaní úverov a iných služieb členmi REGISTRA ÚVEROV.

Budúcim (opakovaným) poskytovaním úverov a iných služieb sa rozumie také poskytovanie (aj opakované)
úverov a služieb členmi REGISTRA ÚVEROV, ktoré nastane najneskôr do uplynutia troch rokov od splnenia
mojich splatných záväzkov zo zmluvy uzatvorenej medzi mnou a oprávneným členom REGISTRA ÚVEROV
(Účel).

Ďalej súhlasím, aby REGISTER ÚVEROV poskytoval Osobné údaje spracúvané REGISTROM ÚVEROV

oprávneným členom REGISTRA ÚVEROV. Aktuálny zoznam členov REGISTRA ÚVEROV je na
www.registeruverov.sk alebo k dispozícii na vyžiadanie v sídle REGISTRA ÚVEROV.

Žiadateľ taktiež súhlasí, aby REGISTER ÚVEROV združil Osobné údaje spracúvané REGISTROM
ÚVEROV s ostatnými mojimi osobnými údajmi spracúvanými REGISTROM ÚVEROV, ktoré mu boli
poskytnuté ostatnými členmi REGISTRA ÚVEROV na spracúvanie za vyššie uvedeným Účelom.

Tieto súhlasy so spracúvaním Osobných údajov udelené InDevel a REGISTRU ÚVEROV platia počas trvania

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere až do splnenia Účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však do

uplynutia troch rokov od splnenia mojich splatných záväzkov zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej
medzi žiadateľom a oprávneným členom REGISTRA ÚVEROV.

Tieto súhlasy so spracúvaním osobných údajov možno odvolať po tom, ako uplynie Účel ich spracúvania,
písomne na adrese InDevel a REGISTRA ÚVEROV.

Žiadateľ zároveň vyhlasuje, že si je vedomý/á svojho práva byť informovaný/á o podmienkach spracúvania
osobných údajov a ďalších práv uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov, najmä o jeho právach podľa
§ 28 až 30 Zákona o ochrane osobných údajov a že sa pred podpisom tohto súhlasu oboznámil/la s/so:

(a) informáciami podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že ide o dobrovoľné

poskytnutie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov, Osobné údaje budú poskytnuté len osobám uvedeným
vyššie a nebudú sprístupnené iným príjemcom ani zverejňované a nebudú prenášané do tretích krajín,

b) poučením o REGISTRI ÚVEROV, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o databáze osôb, ktoré

porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu, vrátane informácií o subjektoch, ktoré môžu mať
prístup k osobným údajom, dobách spracúvania osobných údajov a o právach dotknutých osôb, kategóriách

osobných údajov spracúvaných v REGISTRI ÚVEROV, kategóriách osobných údajov poskytovaných z
REGISTRA ÚVEROV, podmienkach takéhoto poskytovania a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na

zaručenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Aktuálne znenie uvedeného poučenia je k
dispozícii na http://pozicky.indevel.sk/menu/dokumenty alebo na vyžiadanie v sídle spoločnosti InDevel, s.r.o.

