Ručitelské prohlášení
k obchodní smlouvě/smlouvám č.:
učiněné v souladu s § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Definice pojmů
I.1

„Ručitelem“ se v tomto prohlášení rozumí:
Jméno, příjmení a titul/Firma:

Rodné číslo/IČO:

Adresa bydliště/Sídlo:

PSČ:

Zástupce:
I.2

„Věřitelem“ se v tomto prohlášení rozumí společnost

I.3

ŠkoFIN s.r.o., sídlo: Pekařská 635/6, 155 00 Praha 5, IČO: 458 05 369, DIČ: CZ458 05 369,
bankovní spojení: KB a.s. Praha – Město, č.ú.: 60 46 46 – 021/0100
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881, případně její právní nástupce.
„Dlužníkem“ se v tomto prohlášení rozumí:
Jméno, příjmení a titul/Firma:

Rodné číslo/IČO:

Adresa bydliště/Sídlo:

PSČ:

I.4 „Smlouvou“ či „Smlouvami“ se v tomto prohlášení rozumí níže specifikované obchodní smlouvy uzavřené mezi Věřitelem a Dlužníkem.
č. smlouvy:

datum uzavření:

V případě, že je předmětem ručitelského závazku zajištění více Smluv uzavřených mezi Věřitelem a Dlužníkem a specifikovaných v tomto odstavci, platí toto
Ručitelské prohlášení i na každý jednotlivý dluh Dlužníka ze Smluv (viz. II.1)

Čl. II
Ručitelské prohlášení

II.1

Ručitel tímto závazně prohlašuje, že bezpodmínečně uhradí (splní) každý peněžitý dluh Dlužníka vyplývající ze Smlouvy/Smluv včetně veškerých
sjednaných smluvních pokut, závazků z titulu předčasného ukončení Smlouvy/Smluv, náhrady škody či jiných závazků sankční nebo reparační povahy,
který v době jeho splatnosti nesplní Dlužník. Ručitel se tedy zavazuje bez protestů, námitek a dalšího zkoumání uhradit každou pohledávku Věřitele ze
Smlouvy/Smluv včetně příslušenství, s jejímž zaplacením se Dlužník octne v prodlení, a to nejpozději do dvou týdnů od doručení písemné výzvy Věřitele,
ledaže Věřitel ve své výzvě stanoví lhůtu pozdější.

Čl. III
Doručování výzvy

III.1 Nepodaří-li se písemnou výzvu dle odstavce II.1 Ručiteli doručit na poslední Věřiteli známou adresu Ručitele, platí že byla doručena pátý pracovní den po
odeslání.
III.2 Za písemnou výzvu podle odst. II.1 se považuje rovněž výzva zaslaná faxem na faxové číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu Ručitele
podle odst. I.1, popř. podle písemného oznámení Ručitele o změně těchto údajů. Pokud je výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat
podle tohoto odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání.
III.3 Je-li Ručiteli zasláno více písemných výzev na zaplacení téže pohledávky (např. v důsledku souběžného užití více způsobů doručování), je rozhodující
výzva, která byla Ručiteli doručena jako první.

Čl. IV
Ochrana osobních údajů, společná a závěrečná ustanovení

IV.1 Ručitel (je-li fyzickou osobou) prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z platných a účinných
právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“) a právního předpisu doplňujícího některá ustanovení Nařízení, který po
25. 5. 2018 zruší a nahradí ZOOÚ (Zákon o zpracování osobních údajů).
IV.2 Ručitel je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě (je-li fyzickou osobou), resp. údaje o jiných fyzických osobách, které od něj Věřitel získal, příp. získá
v souvislosti s tímto prohlášením (tedy zejména osobní údaje uvedené v tomto prohlášení) Věřitel zpracovává (automaticky a manuálně) se souhlasem
Ručitele anebo na základě jiného právního důvodu, a to v rozsahu, za podmínek a po dobu uvedenou v dokumentu „Základní údaje“, se kterým se Ručitel
seznámil, a na důkaz toho tento dokument vlastnoručně podepsal. Dokument „Základní údaje“ obsahuje podrobné informace o bližších detailech
zpracování prováděného Věřitelem. Tyto údaje bude Věřitel využívat výlučně pro zajišťování svých obchodních potřeb souvisejících se Smlouvou a tímto
prohlášením, zejména pro vymáhání pohledávek za Dlužníkem (Ručitelem), přičemž uvedené služby pro Věřitele zajišťují a budou zajišťovat jeho jménem
kromě jeho zaměstnanců rovněž třetí osoby v postavení zpracovatelů osobních údajů (např. obchodníci, inkasní agentury apod.), jejichž aktuální seznam
je Ručitel oprávněn si vyžádat. Ručitel je srozuměn s tím, že v případě, že poruší svůj závazek podle tohoto prohlášení, Věřitel je oprávněn poskytnout
tuto informaci spolu s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím osobám, za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů.
IV.3 Ručitel má právo požadovat od Věřitele přístup ke svým osobním údajům, tedy potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Dále má
Ručitel právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jakož i právo
na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
IV.4 Ručitel bude Věřitele včas informovat o jakékoli změně poskytnutých osobních údajů, zejména jeho adresy, resp. adresy pro doručování poštovních
zásilek.
IV.5 Ručitel oznámí Věřiteli všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na změnu jeho schopnosti plnit závazky dle tohoto prohlášení.
IV.6 Ručitel prohlašuje, že toto právní jednání bylo učiněno podle jeho pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuje svůj vlastnoruční podpis.
IV.7 Toto prohlášení je vyhotoveno v jednom originále, který náleží Věřiteli. Ručitel obdrží fotokopii prohlášení.

Datum:

Podpis ručitele:

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

Podpis obchodníka:

