Vyplňte elektronicky nebo hůlkovým písmem.
Správnou variantu označte.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANCOVÁNÍ
PRÁVNICKÉ OSOBĚ
Typ financování:

Finanční leasing

Operativní leasing

Úvěr

Údaje o žadateli
Název:
Sídlo:
IČO:

Telefon:

DIČ:

Mobil:

Číslo bankovního účtu:

Web:

Kontaktní osoba:

Email:

Osoby oprávněné k podpisu:

Předmět financování
Název a typ:
Pořizovací cena bez DPH:

Složená záloha dodavateli:

Rok výroby:

Termín dodání:

Stav předmětu:

NOVÝ

POUŽITÝ

Umíštění:

Údaje o dodavateli
Název:
Sídlo:
IČO:

Telefon:

DIČ:

Mobil:

Číslo bankovního účtu:

Web:

Kontaktní osoba

Email:

Návrh parametrů financování
Doba splácení v měsících:

Perioda splátek:

měsíčně

čtvrtletně

Výše nulté splátky (v %):

Měna splátek:

CZK

EUR

Preferuji u:

Česká poj.

Kooperativa

Zajištění splátek:
Pojištění:

ANO

NE

Žadatel předloží společnosti Erste Leasing, a. s. následující podklady:
● přílohy A, B, C
● rozvaha, výkaz zisků a ztrát (za poslední 2 roky)
● proforma faktura od dodavatele, příp. kupní smlouva
Žadatel a společnost Erste Leasing, a.s., Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ 669 02, IČO: 16325460 (dále jen „Společnost“) výslovně
vylučují § 1729 občanského zákoníku. Každá ze stran je kdykoli oprávněna s uvedením důvodu či bezdůvodně od sjednávání smlouvy
odstoupit, aniž by byla povinna hradit druhé straně jakoukoliv škodu, a to až do okamžiku uzavření smlouvy. Nabídka Společnosti na
uzavření smlouvy je kdykoli odvolatelná, i ve lhůtě určené pro její přijetí, a to až do doby uzavření písemné smlouvy na základě takové
nabídky. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou nebo dodatkem se vždy považuje za novou nabídku a v žádném případě se nejedná o přijetí
nabídky dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je vždy zapotřebí podpisu obou smluvních stran na jejím listinném
vyhotovení, a to na téže listině.
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Informace o zpracování osobních údajů
Společnost je 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 (dále jen „GDPR“) správcem Vámi
poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.
I.

Totožnost a kontaktní údaje správce
Erste Leasing, a. s., Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ 669 02, IČO: 16325460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 3745, tel: 515 200 511, e-mail: info@ersteleasing.cz

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
jméno:
Jiří Januška
e-mailová adresa: poverenec@csas.cz
telefonní číslo:
+420 703 481 616
poštovní adresa:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
III. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ
Účelem zpracování osobních údajů oprávněné osoby žadatele (subjektu údajů) je:
poskytnutí nabídky financování žadateli a uzavření smlouvy se žadatelem
právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je identifikace oprávněné osoby žadatele
a ověření jejího oprávnění jednat za žadatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
provedení identifikace oprávněné osoby žadatele ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
právní základ: zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
prověření bonity a důvěryhodnosti žadatele a oprávněné osoby žadatele, zjištění expozice a ratingů žadatele a oprávněné osoby
žadatele
právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kterým je předcházení rizik neplnění smlouvy
žadatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
předávání a zasílání, a to i formou obchodních sdělení, aktuálních informací a nabídek produktů a služeb poskytovaných
Společností či jakoukoliv společností, která je členem Podnikatelského seskupení (jak je definováno níže) pro žadatele
právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
obrana před případnými nároky žadatele a vymáhání pohledávek
právní základ: zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
IV. Druh zpracovávaných osobních údajů
Oprávněná osoba žadatele bere na vědomí, že Společnost bude pro účely uvedené výše v bodě III. zpracovávat osobní údaje
oprávněné osoby žadatele v rozsahu zejména:
identifikační údaje oprávněné osoby žadatele (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo),
druh a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného orgánem státní správy,
kontaktní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty), a
další údaje, které zahrnují informace o vzájemných vztazích mezi oprávněnou osobou žadatele a Společností a o jejich povaze a
údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce oprávněné osoby žadatele
(dále jen „Osobní údaje“).
V. Příjemci osobních údajů
Oprávněná osoba žadatele bere na vědomí, že v rámci zpracování Osobních údajů Společnost Osobní údaje poskytuje následujícím
osobám:
v případě, že žadatel bude mít zájem o zajištění pojištění prostřednictvím pojistného zprostředkovatele S SERVIS, s.r.o.,
IČO: 26307201, se sídlem Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo, mohou být Osobní údaje zpřístupněny tomuto pojistnému
zprostředkovateli za účelem zprostředkování pojištění žadateli,
v případě, že vznikne Společnosti pohledávka za žadatelem, je oprávněna vymáhat ji prostřednictvím třetí osoby, případně tuto
pohledávku postoupit třetí osobě, za tímto mohou být Osobní údaje zpřístupněny této třetí osobě,
Česká spořitelna a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a členové Podnikatelského seskupení
(jak je toto definováno níže), za účelem sdílení klientských informací a prověření, zda oprávněná osoba žadatele není politicky
exponovanou osobou, zda žadatel nebo oprávněná osoba žadatele není na sankčním seznamu Finanční skupiny České
spořitelny (dále jen „FSČS“), zda někdy neproběhl odpis dluhů žadatele nebo oprávněné osoby žadatele, zda se žadatel nebo
oprávněná osoba žadatele nedopustila v minulosti podvodného jednání vůči FSČS, AML kontrola, zjištění expozice, ratingů, příp.
zpracování ratingů žadatele a oprávněné osoby žadatele, a za účelem přímého marketingu,
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Cebia, spol. s.r.o., IČO: 18628443, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, za účelem ověření, zda financovaný
předmět není předmětem financování u jiné leasingové společnosti,
obchodní zástupci Společnosti za účelem plnění smlouvy a marketingu Společnosti spočívajícího v opětovném oslovení žadatele
prostřednictvím oprávněné osoby žadatele,
další osoby uvedené jako zpracovatelé na internetové adrese www.ersteleasing.cz, kterým jsou Osobní údaje poskytovány
zejména za účelem provedení kontroly předmětu financování či zajištění faktického rozesílání korespondence za Společnost.
Seznam dalších zpracovatelů Osobních údajů uvedený na citované internetové adrese je průběžně aktualizován, což oprávněná
osoba žadatele bere na vědomí.

VI. Práva subjektu údajů
Oprávněná osoba žadatele bere na vědomí, že má vůči Společnosti právo (i) na přístup k Osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných
nebo nepravdivých Osobních údajů, dále právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním Osobních údajů je
narušena ochrana jejího osobního a soukromého života nebo že Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
(iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání Osobními údaji, jejich
opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) 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,
(vii) na omezení zpracování Osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů
též (ix) právo vznést námitku, po níž Společnost zpracování Osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné
důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami oprávněné osoby žadatele, zejména, je-li důvodem případné
vymáhání právních nároků.
VII. Doba zpracování
Společnost nebude Osobní údaje oprávněné osoby žadatele zpracovávat po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou
zpracovávány. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje
nejdéle po dobu 4 let ode dne podpisu této žádosti.
V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a Společností, bude Společnost zpracovávat Osobní údaje nejdéle po dobu
10 let od ukončení smluvního vztahu mezi Společností a žadatelem.
VIII.Profilování
Oprávněná osoba žadatele bere na vědomí, že Společnost při zpracování Osobních údajů provádí tzv. profilování, přičemž
profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých
osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se její ekonomické situace nebo
spolehlivosti. K profilování v rámci zpracování Osobních údajů ze strany Společnosti dochází při prověření bonity a důvěryhodnosti
oprávněné osoby žadatele, zjištění expozice a ratingů oprávněné osoby žadatele.
IX. Další informace
Společnost je členem podnikatelského seskupení (dále jen „Podnikatelské seskupení“), které zahrnuje Českou spořitelnu, a.s.,
a společnosti, ve kterých má Česká spořitelna, a.s. majetkovou účast v rozsahu nad 25% hlasovacích práv (aktuální přehled těchto
společností a informace o nich jsou k dispozici na www.csas.cz) a Erste Group Bank AG, a společnosti, ve kterých má Erste Group
Bank AG majetkovou účast v rozsahu nad 25% hlasovacích práv (aktuální přehled těchto společností a informace o nich jsou
k dispozici na www.csas.cz).

Čestné prohlášení
Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu této žádosti nezastavil závod (podnik), který provozuje. Současně se žadatel zavazuje v případě, že
uzavře se Správcem na základě této žádosti smlouvu, nezastavit závod dříve, než budou zcela zajištěny dluhy z takto uzavřené smlouvy.
Žadatel prohlašuje, že nemá žádné nesplněné závazky vůči státu.
Žadatel stvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti i v přílohách.
Oprávněná osoba žadatele prohlašuje, že JE resp. BYLA v posledním roce politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou
této osobě, tj. jsou jí nebo byly jí svěřeny významné veřejné funkce nebo je resp. byla rodinným příslušníkem takové osoby či osobou
v blízkém podnikatelském vztahu.
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…..................................................
Podpis a razítko žadatele
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