Souhlasy Zonky se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních
údajů v registrech SOLUS
Než vám nabídneme půjčku za férový úrok, potřebujeme vědět, kdo jste. Budeme se vás proto
ptát na vaši osobní a finanční situaci. Neděláme to, abychom vás obrali o soukromí, ale
protože půjčování peněz bereme vážně. Půjčili byste člověku, kterého náhodou potkáte na
ulici? My ne. Nechceme, aby vám půjčka komplikovala život. A nechceme ani, aby lidé, kteří
u nás investují, přišli o své úspory. Že se s vámi seznámíme, se vyplatí i vám. Čím víc
pozitivních zpráv o vás budeme mít, tím menší riziko pro nás bude vám půjčit. A to pro vás
znamená nižší úrok.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje včetně rodného čísla, které nám poskytnete v
souvislosti s žádostí o půjčku, můžeme dále zpracovávat, tj. shromažďovat, ukládat na nosiče
informací, zpřístupňovat, vyhledávat, používat, předávat, uchovávat, třídit a likvidovat.
Využijeme je při jednání o uzavření smlouvy o úvěru s naší společností a při vedení evidence
lidí, kteří si u nás chtějí půjčit.
Když to budeme považovat za důležité, můžeme si informace o vás ověřit u dalších lidí nebo
institucí. Řídit se přitom budeme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). My, to znamená
společnost Zonky s.r.o. sídlící na adrese Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, IČO 03570967,
provozovatel Zonky.cz
My se zavazujeme, že údaje o vás využijeme jen k tomu, abychom pro vás připravili co
nejlepší půjčku. V našem informačním systému si je ponecháme1 rok ode dne, kdy nám
k tomu dáte souhlas nebo ode dne, kdy vaši žádost o úvěr zamítneme. V případě, že bude
smlouva o úvěru uzavřena, ponecháme si je po dobu deseti kalendářních let následujících po
dni, ve kterém došlo k zániku vaší smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech vašich závazků,
které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane
později.
Souhlasíte s tím, abychom sdíleli se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336 a s ostatními členy skupiny PPF, uvedenými na
internetových stránkách Zonky.cz, vaše poskytované osobní údaje včetně rodného čísla a
informace o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, a dále abychom je my a ostatní
členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení vaší žádosti o úvěr,
vyhodnocování postupu splácení vašich závazků vůči kterémukoli členovi skupiny PPF a pro
vyhodnocení vaší schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů
skupiny PPF. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho poskytnutí nebo ode dne
zamítnutí vaší žádosti o úvěr. V případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, udělujete souhlas
na dobu deseti kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku vaší smlouvy o
úvěru nebo ke splacení všech vašich závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost
má ta z uvedených situací, která nastane později.
Souhlasíte s tím, že vámi zvolené identifikační jméno a údaje vypovídající o poskytované
službě můžeme zpřístupňovat a zveřejňovat na portálu Zonky.cz, za účelem získání finančních
participací na daném úvěru ze strany investorů a evidence získaných participací investorů.
Souhlas udělujete na dobu do uplynutí 3 měsíců od skončení trvání smlouvy o úvěru a dále na
dobu do uplynutí 3 měsíců od skončení platnosti všech rámcových smluv uzavřených mezi
námi a investory, kteří na vašem úvěru participují, nebo do vypořádání všech závazků, které z

těchto smluv vyplývají. Přednost má ta z uvedených situací, která nastane později. Osobní
údaje budou zpřístupněny návštěvníkům internetového portálu Zonky.cz.
Potvrzením tohoto dokumentu souhlasíte také s tím, že se na vás podíváme do Nebankovního
registru klientských informací (dále „NRKI“) a do Bankovního registru klientských informací
(dále „BRKI“), abychom si udělali představu, jak se vám daří splácet půjčky jiným.
Použijeme přitom vaše osobní údaje včetně rodného čísla. Dále souhlasíte se zpracováním
vašich osobních údajů včetně rodného čísla pro vytvoření souboru informací v rámci NRKI,
který bude vypovídat o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. Kromě nás k nim
budou mít přístup i ostatní uživatelé NRKI a BRKI. Využijí je, budou-li stejně jako my
potřebovat posoudit vaši bonitu, důvěryhodnost a platební morálku. Uzavřeme-li spolu
úvěrovou smlouvu, budeme NRKI a BRKI dál informovat o tom, jak půjčku splácíte. Tento
souhlas udělujete po dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení a dále, uzavřeme-li spolu smlouvu,
s výše uvedeným souhlasíte po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 4 let od jejího splacení.
Řídit se budeme podle pravidel, která jsou uvedena v Informačním Memorandu Bankovního
registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (Přečíst si ho
můžete ZDE). Udělením souhlasu potvrzujete, že jste se s Informačním memorandem BRKI
a NRKI seznámil/a.
Kromě BRKI a NRKI se na vás podíváme i do SOLUSu (registr dlužníků). Potvrzením tohoto
dokumentu tedy souhlasíte i s tím, že vaše osobní údaje, včetně rodného čísla a IČ, budeme
shromažďovat, zpracovávat a uchovávat tak, jak je uvedeno v Poučení o registrech sdružení
SOLUS (dále jen „Poučení“).

Informace o zpracování osobních údajů v registrech SOLUS
Informujeme vás jako svého klienta, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být vaše osobní údaje vedeny
v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních
údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a
důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a
vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
spotřebitele. Účastníme se registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob.
Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení
SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní
registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších vašich osobních údajů, které mohou
vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru
IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům při
jejich zpracování a (v) poučení o vašich právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním
vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete
kdykoli získat na www.zonky.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a
na www.solus.cz.
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení,
a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), můžeme do něj
my a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči
provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS),
písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o
závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů.
Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny

záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy
týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.
Potvrzujete také, že jste si vědom/a, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů
máte podle § 21 zákona právo, abychom vám vysvětlili, jaké informace jsme o vás získali, co
s nimi děláme a proč nebo kdo k nim má přístup (kompletní seznam všech lidí i institucí
najdete na www.zonky.cz). Kdykoli budete mít pocit, že jsme při zpracování vašich osobních
údajů udělali chybu, zejména pokud je uvádíme nepřesně, máte právo na vysvětlení a také na
nápravu.
A to je vše. Než budete pokračovat dál, rozmyslete si, jestli nás pustíte do svého soukromí.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Ale bez toho, že nám o sobě dáte informace a
necháte nás s nimi dál pracovat, vám půjčku dát nemůžeme. Pokud souhlasíte s tím, abychom
vaše osobní údaje zpracovali výše uvedeným způsobem, potvrďte to příslušným tlačítkem a
pokračujte dál.

