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Zaškrtnutím tohoto políčka berete na vědomí, že Vaše osobní údaje a osobní údaje poskytnuté 
dále na vyžádání níže uvedeného správce budou v souladu s přímo aplikovatelným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovávány 
společností IMMO Leasing, SE, IČO: 24247014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 
170 00 Praha 7, jakožto správcem osobních údajů (dále jen „správce“). Správce můžete kromě 
uvedeného sídla kontaktovat také prostřednictvím e-mailu: immoleasing@immoleasing.cz. 
Zpracovávání Vašich osobních údajů bude správcem prováděno na základě právního titulu 
spočívajícího v provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 
odst. 1 písm. b) Nařízení) a právního titulu spočívajícího v plnění právních povinností, které 
se na správce vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), kdy se jedná zejména o právní 
povinnosti uložené správci zákonem č. 253/2008 Sb., a zákonem č. 257/2016 Sb. Účelem 
zpracování je odpovídající vyhodnocení za účelem zjištění bonity, důvěryhodnosti, 
úvěruschopnosti a zjištění platební morálky na Vaší straně a umožnění činností vedoucích 
k přijetí rozhodnutí o Vaší žádosti o úvěr, příp. uzavření smlouvy o úvěru a souvisejících 
smluvních dokumentů. V rámci takto vymezeného účelu mohou být správcem osobní údaje 
případně užity k nabídce bezprostředně souvisejícího produktu nebo služby. Správce může 
předat Vaše osobní údaje – kromě zpracovatele, kterým je provozovatel cloudového úložiště 
DROPBOX – následujícím příjemcům: České národní bance pro výkon jejich kontrolní 
činnosti, externím advokátním a notářským kancelářím pro přípravu smluvní dokumentace 
v případě, že bude Vaší žádosti o úvěr vyhověno. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje 
uloženy, se liší v závislosti na tom, zda Vaší žádosti o úvěr bude vyhověno. Jestliže bude 
Vaše žádost zamítnuta, budou uloženy po dobu 1 roku ode dne zamítnutí Vaší žádosti, 
v případě že Vám na základě této žádosti bude poskytnut úvěr, budou Vaše osobní údaje 
uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále 5 let ode dne zániku 
smlouvy o úvěru uzavřené mez Vámi a správcem. Poskytování osobních údajů je věcí Vašeho 
uvážení, nemáte zákonnou povinnost osobní údaje uvádět, avšak uvedení osobních údajů je 
předpokladem nezbytným pro odpovídající vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a případné 
uzavření smlouvy o úvěru. Pokud v této žádosti v požadovaném rozsahu osobní údaje 
neuvedete, příp. neposkytnete další osobní údaje na vyžádání správce, může tato skutečnost 
vést k neúspěchu Vaší žádosti o úvěr. Současně v souladu s ustanovením § 88 odst. 3 zákona 
č. 257/2016 Sb., Vás tímto správce informuje o záměru správce vyhledávat o Vaší osobě 
údaje z databází, kdy podle citovaného právního předpisu platí, že osoby oprávněné 
poskytovat spotřebitelský úvěr se mohou vzájemně informovat o údajích o dluzích, které 
vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím databáze spravovanou právnickou 
osobou, která splňuje podmínky ustanovení § 88 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru. 
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení), jejich 
opravu (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz (čl. 17 Nařízení), příp. omezení zpracování (čl. 18 
Nařízení), jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení). Máte právo vznést námitku 
proti zpracování (čl. 21 Nařízení) a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu (čl. 
77 Nařízení), obojí je možno učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(https://www.uoou.cz). 
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