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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem: 

1. Air Bank a.s. shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení 

o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též mé rodné číslo a IČ;

2. Air Bank a.s. mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení 

právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru 

sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) k dalšímu 

shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je 

oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;

3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též 

společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním 

rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé 

bonity a důvěryhodnosti;

4. sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních 

mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení 

SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Air Bank a.s., a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro 

každý z těchto registrů v Poučení;

5. Air Bank a.s. získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru 

FO;

6. všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, 

tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;

Účelem zpracování osobních údajů je:

 — splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností Air Bank a.s.;

 — zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o mé bonitě, 

důvěryhodnosti a platební morálce;

 — posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru 

a Registru FO, a to i opakovaně;

 — ochrana práv Air Bank a.s. a ostatních členů sdružení SOLUS.

Doba trvání souhlasu

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Air Bank a.s. bude uzavřena 

Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků vůči Air 

Bank a.s.
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Prohlášení

Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost detailně se seznámit s dokumentem „Poučení o registrech 

Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: 

1. vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, 

2. definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, 

3. popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, 

4. identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním údajům při jejich zpracování a 

5. poučení o mých 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 mých osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.

Byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na internetových stránkách www.airbank.cz, 

a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.


