Základní údaje k prodeji vozidla – fyzická osoba podnikatel
Základní údaje o kupujícím, nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o převodu použitého motorového vozidla se společností ŠkoFIN s.r.o., IČO: 458 05 369, se sídlem Pekařská
6, 155 00 Praha 5, Česká republika (dále též jen „Společnost“ a „Smlouva“), jako prodávajícím.
Osobní údaje
Titul, jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Státní občanství:
Politicky exponovaná osoba*:
Číslo OP/pasu:
(dále též jen „Klient“)

Rodné příjmení:
Datum narození:

Pohlaví:
Místo narození:

Země vydání pasu:

Konec platnosti OP/pasu:

Kontaktní údaje
Bydliště:
Kontaktní adresa:
Telefon 1:
Pobyt v ČR:

PSČ:
PSČ:
Telefon 2:

E-mail:

Bankovní spojení
Název banky:
Majitel účtu:

Číslo účtu:

IBAN:

Identifikační údaje podnikatele
Název firmy:
IČO:
Sídlo:
Provozovna:
Kontaktní adresa:
Telefon do firmy:

Datum registrace:
DIČ:
PSČ:
PSČ:
E-mail:

Při právním jednání se společností
klient jedná osobně
klienta zastupuje:
Osobní údaje zástupce
Titul, jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Státní občanství:
Číslo OP/pasu:
Kontaktní údaje zástupce
Bydliště:
Kontaktní adresa:
Telefon 1:
Pobyt v ČR:

Rodné příjmení:
Datum narození:

Pohlaví:
Místo narození:

Země vydání pasu:

Konec platnosti OP/pasu:

PSČ:
PSČ:
Telefon 2:

E-mail:

Obchodní vztah
Klient má zájem od Společnosti koupit následující ojeté (použité) motorové vozidlo (dále Předmětné vozidlo):
Značka/model:
Způsob užití:
Speciální výbava:
VIN:
RZ:
*
a)

b)

Typ:

Druh:

Kupní cena včetně DPH:

Politicky exponovanou osobou se ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:
fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního
orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce
nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní
rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané
státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo
v mezinárodní organizaci,
fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba
uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že
byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

PROHLÁŠENÍ KLIENTA
Klient prohlašuje, že:
a) při podpisu tohoto dokumentu, jakož i při uzavření smlouvy se Společností jedná, resp. bude jednat sám za sebe, tj. nejedná, resp. nebude jednat za jiného a ani jeho
jednání nesměřuje a ani nebude směřovat k zakrytí jednání jiného;
b) veškeré údaje uvedené jím v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné a pro případ, že se Společností uzavře Smlouvu, se zavazuje Společnosti obratem oznámit každou
změnu jím uvedených údajů;
c) účelem a zamýšlenou povahou obchodního vztahu se Společností je koupě použitého motorového vozidla;
d) není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích ani proti němu není uplatňována žádná sankce ze strany EU nebo kterékoli
členské země EU;
e) není osobou usazenou v zemi, kterou lze na základě rozhodnutí Evropské komise či z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou;
f) si je vědom toho, že správnost všech údajů týkajících se skutečnosti, zda/že je politicky exponovanou osobou, je rozhodující okolností pro uzavření Smlouvy s ním;

Pokud je Klient politicky exponovanou osobou, stává se součástí tohoto dokumentu Příloha č. 1, v níž bude uvedeno a k níž bude doloženo, z jakých zdrojů peněžní prostředky
či jiný majetek PEP určený pro obchodní vztah Klienta se Společností pochází.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekty údajů a právní úprava
Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 458 05 369 při prodeji použitých motorových vozidel zpracovává osobní údaje
fyzických osob, které se Společností uzavřely Smlouvu nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen
„Klienti“ nebo „Subjekty údajů“).
Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).
Účely zpracování
Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě
plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy
nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů. Pokud Společnost zpracovává rodné číslo,
děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovávané osobní údaje
Společnost může shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá
ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v
souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány, a to především za účelem plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy (např.
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, daňové a účetní předpisy apod.).
Údaje subjektů údajů
Titul
Jméno a příjmení
Rodné příjmení
Pohlaví
Rodné číslo, datum narození, místo narození
Státní občanství, politicky exponovaná osoba, číslo OP/pasu, země vydání
OP/pasu, konec platnosti OP/pasu
Bydliště, pobyt v ČR
Kontaktní adresa, telefon 1, telefon 2, email
Název banky, číslo účtu, IBAN, majitel účtu
Identifikační údaje podnikatele (nad rozsahu osobních údajů Klienta a Kontaktních údajů Klienta):
Osobní údaje zástupce
Kontaktní údaje zástupce
VIN a další informace o motorovém vozidle

Účely zpracování
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Marketing a zasílání obchodních
sdělení
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Marketing a zasílání obchodních sdělení
Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Plnění právních povinností, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu
Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Plnění právních povinností
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Marketing a zasílání obchodních sdělení
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Marketing a zasílání obchodních
sdělení
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Marketing a zasílání obchodních sdělení
Shodně jako obdobné údaje u Klienta
Shodně jako obdobné údaje u klienta
Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
K čemu Váš souhlas potřebujeme
Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě souhlasu za účelem:
a) zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou (pojištění, servisní služby, asistenční služby atd.); Odmítnutí
udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy; i v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat
Subjektům údajů obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo emailovou adresu (ve
smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů), pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto
marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního
vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Základních údajích níže.
Souhlas č. 1: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu a rovněž souhlasím se zasíláním obchodních sdělení ze strany Společnosti a Propojených osob.
b) nabízení pojištění; Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.
Souhlas č. 2: Souhlasím s předáním mých osobních údajů pojišťovnám, se kterými spolupracuje Společnost, za účelem nabídky pojištění.
Souhlas č. 3: Souhlasím s předáním mých osobních údajů pojišťovnám, se kterými spolupracuje Společnost, za účelem nabídky pojištění a pro poskytování informací dle
§90 zákona o distribuci pojištění a zajištění volím namísto listinné podoby jejich poskytnutí prostřednictvím internetové stránky.
Zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů udělujete souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje a veškeré další informace týkající se Vaší osoby, které jste
sdělil(a) nebo sdělíte Společnosti, nebo které byly Společností oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za daným účelem.
Byl/a jsem poučena o tom, že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů včetně mého rodného čísla je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho
zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Společnost poskytuje.
Na jak dlouhou dobu souhlas udělujete
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení pojištění se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu,
pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu
založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účel zpracování
Plnění smlouvy
Plnění právních povinností

Ochrana oprávněného zájmu správce

Efektivní komunikace a vedení obchodního případu
Marketing a zasílání obchodních sdělení

Doba uchování
po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy
po dobu 2 let od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy
po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní
předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje
po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16
let po odepsání pohledávky Klienta
maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání
souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sdílení a předávání osobních údajů
Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším
správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci
obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici
zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Seznam příjemců osobních údajů je dostupný na
www.vwfs.cz/o-spolecnosti/gdpr.
Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v
trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů
o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen
„Propojené osoby“), konkrétně:
-

Volkswagen Finance Overseas B.V.
Volkswagen Financial Services AG
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Volkswagen AG
ŠKODA AUTO a.s.
Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)

Dále dochází k předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako samostatný zprostředkovatel, a to z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný na www.vwfs.cz/o-spolecnosti/info-pojisteni).
Osobní údaje třetích osob
Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem
získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti
je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.
Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání
Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či
zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku
uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes
veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem. Pokud by
Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost (viz kontakty uvedené níže) a informovat ji o tom. V takovém případě
s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient
dobrovolně a prokazatelně zvolí.
V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Subjektu údajů souvisejícího zejména se
Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality
služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků
komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.
Veřejné rejstříky
Společnost může na základě platných právních předpisů i bez Klientova souhlasu zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o Klientově bonitě, platební morálce a
důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Společnosti plynoucích ze Smlouvy. Společnost může za tímto účelem rovněž uskutečňovat dotazy na majetkové evidence či jiné
databáze zpracovávající informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob – jedná se zejména o veřejné rejstříky jako je Obchodní rejstřík, Katastr
nemovitostí, Insolvenční rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí a Administrativní registr ekonomických subjektů. Výsledná zjištění může Společnost používat
pro ověření Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, popřípadě na základě zjištěných informací může Společnost ověřovat správnost Klientem poskytnutých údajů.
Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či
automatizovaným způsobem.
Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především Propojeným
osobám či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.
Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo
(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů,
(v) na přenositelnost údajů a
(vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo
právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje
zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.
Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na
technické možnosti.
Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o požádá výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud:
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) zpracování je protiprávní,
(iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
(iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala
třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob,
Společnost žádosti nebude moci vyhovět.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V
případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na
základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek,
popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit
veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
e-mailová adresa: klient@vwfs.cz
telefonní číslo:
+420 224 992 410
poštovní adresa:
Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
e-mailová adresa: DPO@vwfs.cz
telefonní číslo:
+420 255 000 376
poštovní adresa:
zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00

PROHLÁŠENÍ KLIENTA
Klient prohlašuje a zaručuje, že ke dni podpisu tohoto dokumentu a dále po celou dobu trvání Smlouvy až do dne splnění veškerých dluhů vzniklých v souvislosti s takovou
Smlouvou:
a) jeho svéprávnost není omezena,
b) jeho manžel (manželka) souhlasil(a) s uzavřením Smlouvy Klientem a s plněním povinností podle uzavřené Smlouvy, nebo že takového souhlasu není třeba;
c) veškeré dokumenty a informace poskytované Klientem Společnosti pro uzavření Smlouvy jsou pravdivé, úplné, správné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící;
d) uzavřením a plněním Smlouvy nebude porušen právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, povinnost Klienta ani právo třetí osoby;
e) je oprávněn k poskytnutí těchto informací, uzavření Smlouvy a dalším souvisejícím jednáním bez jakýchkoli omezení;
f) si není vědom, že by orgán veřejné moci vedl jakékoli řízení, které by mohlo nepříznivým způsobem ovlivnit jeho schopnost řádně a včas plnit dluhy a povinnosti ze Smlouvy,
nebo že by zahájení takového řízení hrozilo;
g) není v prodlení s úhradou peněžitých dluhů ani s plněním podstatných dluhů nebo povinností nepeněžité povahy vůči třetím osobám;
h) není v úpadku ani jeho úpadek nehrozí;
i) není vůči němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí;
j) není osobou se zvláštním vztahem ke Společnosti podle příslušných právních předpisů, resp. jsou splněny všechny předpoklady stanovené právními předpisy pro jeho
vstup do závazku podle Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že rozhodnutí o uzavření Smlouvy je vždy předmětem posouzení ze strany Společnosti a rozhodnutí o uzavření Smlouvy s Klientem je výlučným oprávněním Společnosti. Klient bere na vědomí, že na základě tohoto dokumentu mu nevzniká právní nárok na uzavření Smlouvy se Společností.
Zastupuje-li při právním jednání se Společností zástupce, vztahuje se tento dokument ve vztahu k údajům uvedeným v tomto dokumentu o zástupci i na tohoto zástupce.

V

, dne

Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby podepisující tento dokument.

.

V

.

Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

jméno a příjmení obchodníka
podpis Klienta
podpis obchodníka

, dne

