
Súhlas s overením schopnosti splácať 

Zaškrtnutím políčka súhlasíte s tým, že si overíme vašu schopnosť splácať. 

Konkrétne tým udeľujete súhlas: 

a) spoločnosti Alza.cz a.s, so sídlom Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika, 

IČO 27082440 (ďalej len "Alza"), k spracovaniu mojich osobných údajov v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo (ďalej len "Osobné údaje"), na odovzdanie Osobných údajov 

slovenským spoločnostiam Intrum Slovakia, s.r.o, IČO 35831154, LogiCall Slovensko, s.r.o, 

IČO 44151721 a českým spoločnostiam Intrum Czech, s.r.o, IČO 27221971, zapísaná na 

Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 105565, Nikita Engine, s.r.o, IČO 04180054, 

zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 243746, GEOAPPLY, s.r.o, IČO 

03477258, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 232338 (ďalej len 

"Spoločnosti") na účely overenia evidencie mojej osoby v databáze osôb, ktoré majú splatný 

dlh voči Spoločnostiam (ďalej len "Databáza"). Rodné číslo ako jedinečný osobný identifikátor 

slúži k vylúčeniu zámeny mojej osoby s akoukoľvek treťou osobou v Databáze. 

Udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že overenie evidencie mojej osoby v Databáze 

slúži spoločnosti Alza na zistenie skutočnosti, či som bonitný klient (tj. či som schopný plniť 

svoje finančné záväzky), v súvislosti s uzatvorením zmluvy o členstvo v programe Alza NEO 

medzi spoločnosťou Alza ako prenajímateľom a mnou ako nájomcom (ďalej len "Zmluva"), 

ktorej predmetom je dočasný a odplatný nájom mobilného telefónu či iného prístroja mnou 

špecifikovaného v žiadosti o členstvo v programe spoločnosti Alza NEO (ďalej len "Program"). 

Súhlas so spracovaním Osobných údajov k vyššie uvedeným účelom udeľujem spoločnosti 

Alza na dobu do skončenia platnosti zmluvy. 

Ďalej týmto beriem na vedomie, že Osobné údaje sú spracovávané na základe môjho súhlasu 

udeleného v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), zákonom č. 133 / 2000 Zb. o evidencii obyvateľov a 

rodných číslach a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"). 

Ďalej týmto vyhlasujem, že je mi známe, že poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou 

požiadavkou a že nie som povinný poskytnúť spoločnosti Alza svoj súhlas so spracovaním 

Osobných údajov na uvedené účely. Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov za 

predmetnými účelmi môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu 

https://www.alza.sk/kontakt/ (sekcia ostatné, podsekcie osobné údaje). Som si vedomý / á toho, 

že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúca z 

tohto súhlasu pred jeho odvolaním. 

Som oprávnený / a požadovať od spoločnosti Alza a od Spoločností prístup k Osobným údajom, 

opravu alebo vymazanie Osobných údajov, obmedzenie spracovávania. Mám právo namietať 

proti spracovaniu Osobných údajov a mám právo na prenosnosť Osobných údajov. Všetky tieto 

oprávnenia môžem realizovať na odkaze https://www.alza.sk/kontakt/ (sekcia ostatné, 

podsekcie osobné údaje). Mám tiež právo na podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu 

osobných údajov v súvislosti so spracovaním Osobných údajov. 

b) Spoločnostiam na spracovanie Osobných údajov na účely overenia evidencie mojej osoby v 

databázach a oznámenie spoločnosti Alza, či sa nachádzam alebo nenachádzam v Databáze 

(ďalej len "Informácie"). 

 



Súhlas so spracovaním Osobných údajov k vyššie uvedeným účelom udeľujem Spoločnostiam 

na dobu do skončenia platnosti zmluvy. 

 

Ďalej týmto beriem na vedomie, že Osobné údaje sú spracovávané na základe môjho súhlasu 

udeleného v súlade so Zákonom a Nariadením. 

 

Ďalej týmto prehlasujem, že je mi známe, že poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou 

požiadavkou a že nie som povinný poskytnúť Spoločnostiam svoj súhlas so spracovaním 

Osobných údajov na uvedené účely. Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov za 

predmetnými účelmi môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom telefónneho čísla či e-mailu 

uvedených na internetových stránkach Spoločností. Som si vedomý / á toho, že odvolaním 

súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúce z tohto súhlasu 

pred jeho odvolaním. 

 

Som oprávnený/oprávnená požadovať od Spoločností prístup k Osobným údajom, opravu alebo 

vymazanie Osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov. Mám právo vzniesť 

námietku proti spracúvaniu Osobných údajov a mám právo na prenositeľnosť Osobných údajov. 

Všetky tieto oprávnenia môžem uplatniť prostredníctvom telefónneho čísla či e-mailu uvedených 

na internetových stránkach Spoločností. Mám tiež právo na podanie sťažnosti na Úrad na 

ochranu Osobných údajov v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov.  

 

Potvrdzujem, že zaškrtnutím súhlasu s overením schopnosti splácať vyjadrujem svoj slobodný, 

konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas k spracovaniu mojich Osobných údajov. 


