
Souhlas s ověřením schopnosti splácet 

 

Zaškrtnutím políčka souhlasíte s tím, že si ověříme vaši schopnost splácet. 

Konkrétně tím udělujete souhlas: 

a) společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440 (dále jen 

„Alza“), ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo („dále jen 

„Osobní údaje“), k předání Osobních údajů společnostem Intrum Czech, s.r.o., IČO 27221971, 

Nikita Engine, s.r.o., IČO 04180054, GEOAPPLY, s.r.o., IČO 03477258 a LogiCall Česká 

republika, s.r.o., IČO 26849551 (dále jen „Společnosti“) za účelem ověření evidence mé osoby 

v databázi osob, které mají splatný dluh vůči Společnostem (dále jen „Databáze“). Rodné číslo 

jakožto jedinečný osobní identifikátor slouží k vyloučení záměny mé osoby s jakoukoli třetí 

osobou v Databázi. 

Udělením tohoto souhlasu beru na vědomí, že ověření evidence mé osoby v Databázi slouží 

společnosti Alza ke zjištění skutečnosti, zda jsem bonitní klient (tj. zda jsem schopen dostát svým 

finančním závazkům), v souvislosti s uzavřením smlouvy o členství v programu Alza NEO mezi 

společností Alza jako pronajímatelem a mnou jako nájemcem (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je dočasný a úplatný nájem mobilního telefonu či jiného přístroje mnou 

specifikovaného v žádosti o členství v programu Alza NEO (dále jen „Program“) nebo 

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na zboží či služby v rámci produktů s možností 

bezplatného odložení splatnosti (dále jen „Smlouva o prodeji s odloženou splatností“). 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů k výše uvedeným účelům uděluji společnosti Alza na 

dobu do skončení platnosti Smlouvy. 

Dále tímto beru na vědomí, že Osobní údaje jsou zpracovávány na základě mého souhlasu 

uděleného v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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“). 

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že poskytnutí Osobních údajů je smluvním požadavkem a 

že nejsem povinen poskytnout společnosti Alza svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za 

výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely 

mohu kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu https://www.alza.cz/kontakt/ (Ostatní > Osobní 

údaje > Ostatní). Jsem si vědom/a toho, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.  

Jsem oprávněn/a požadovat po společnosti Alza a po Společnostech přístup k Osobním údajům, 

opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. Mám právo vznést 

námitku proti zpracování Osobních údajů a mám právo na přenositelnost Osobních údajů. 

Všechna tato oprávnění mohu realizovat na odkazu https://www.alza.cz/kontakt/ (Ostatní > 

osobní údaje). Mám rovněž právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů 

v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. 

b) Společnostem ke zpracování Osobních údajů za účelem ověření evidence mé osoby 

v Databázích a sdělení společnosti Alza, zda se nacházím či nenacházím v Databázi (dále jen 

„Informace“).  

https://www.alza.cz/kontakt/
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Souhlas se zpracováním Osobních údajů k výše uvedeným účelům uděluji Společnostem na 

dobu do skončení platnosti Smlouvy. 

Dále tímto beru na vědomí, že Osobní údaje jsou zpracovávány na základě mého souhlasu 

uděleného v souladu se Zákonem a Nařízením. 

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že poskytnutí Osobních údajů je smluvním požadavkem a 

že nejsem povinen poskytnout Společnostem svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za 

výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely 

mohu v případě společnosti Intrum Czech, s.r.o. kdykoli odvolat prostřednictvím telefonního čísla 

461 002 002 či e-mailu souhlas@intrum.cz a v případě ostatních Společností prostřednictvím 

kontaktních údajů uvedených na jejich webových stránkách. Jsem si vědom/a toho, že odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před 

jeho odvoláním.  

Jsem oprávněn/a požadovat po Společnostech přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz 

Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. Mám právo vznést námitku proti 

zpracování Osobních údajů a mám právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato 

oprávnění mohu v případě společnosti Intrum Czech, s.r.o. realizovat na telefonním čísle 461 002 

002 či e-mailu souhlas@intrum.cz a v případě ostatních Společností prostřednictvím kontaktních 

údajů uvedených na jejich webových stránkách. Mám rovněž právo na podání stížnosti k Úřadu 

pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.  

Kontaktní Údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Intrum Czech, s.r.o.:  

Ing. Ivana Pertlová 

Data Protection Officer 

 

Intrum Czech, s.r.o.  

Za Pasáží 1609 

530 02 Pardubice 

e-mail: iva.pertlova@intrum.cz, 

tel.: 467 770 383 

 

Potvrzuji, že zaškrtnutím souhlasu s ověřením schopnosti splácet vyjadřuji své svobodné, konkrétní, 

informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů. 
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