Súhlas s poskytovaním osobných údajov do Nebankového registra klientskych informácii
(zmluva):

Dolupodpísaný/-á <identiﬁkačné údaje klienta>, trvale bytom , r.č. <identiﬁkačné údaje klienta>, súhlasím,
aby spoločnosť Friendly Finance Slovakia s.r.o., IČO: 47 243 368, so sídlom Tallerova 4, Bratislava - Staré
Mesto (ďalej len „Spoločnosť“) poskytovala moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve,
údajov týkajúce sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajoch o plnení mojich
záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov za účelom uvedeným v Informácii podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Informácia“) prevádzkovateľovi
NonBanking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava. Svoj súhlas
udeľujem na dobu 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Informácia
Združenie NonBanking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej len
„Združenie“), je prevádzkovateľom informačného systému Nebankového registra klientskych informácií
(NRKI), (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané
údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu ako aj tých, ktoré uzavreli
zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi, uvedenými na www.nbcb.sk, a to v rozsahu údajov
uvedených v zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajoch
o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov.
NRKI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú
spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce
sa spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“). Spoločnosť je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských
úveroch povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu Klienta.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je a súhlas klienta udelený podľa Zákona o
ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch.
Doba spracovania údajov v NRKI je 5 rokov po zániku záväzkov klienta voči Spoločnosti z uzatvoreného
zmluvného vzťahu . Dobu spracúvania osobných údajov v Registri nemožno dodatočne skrátiť.
Účelom spracúvania osobných údajov je vzájomné informovanie sa veriteľských subjektov o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov
nebankových veriteľských subjektov, a prevencia úverovým podvodom.
Osobné údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.
Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej, najmä po technickej stránke spracúvané spoločnosťami CRIF –
Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so
sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel.
Dotknutá osoba má právo od Združenia vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,
c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k
porušeniu zákona.
g) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté,

Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. Zákona ochrane osobných údajov

1

Pre úč ely tejto informác ie sa klientom roz umie fyz ic ká osoba, s ktorou S poloč nosť uz avrela z mluvu, osoba z abez peč ujúc a z áväz ok klienta
z úverovej z mluvy, ako aj fyz ic ká osoba ž iadajúc a banku o uz avretie úverovej z mluvy.
2
Zmluvou sa roz umie akákoľvek z mluva, vrátane z mluvy o spotrebiteľskom úvere. uz atvorená medz i S poloč nosťou a klientom na z áklade
ktorej S poloč nosť poskytne klientovi služ bu finanč ného alebo obdobného c harakteru a/alebo dodá urč itý špec ific ký tovar alebo služ bu, na
z áklade ktorej mu voč i klientovi typic ky vz nikne dlhodobá alebo opakovaná pohľadávka, ktorej splatnosť je stanovená do budúc na, a to
jednoráz ovo alebo formou splátok

