
Osobní dotazník Číslo prodejce

PROSÍME O VYPLNĚNÍ VŠECH ÚDAJŮ K POSOUZENÍ ! PIN prodejce

Klient/ka: já, níže podepsaný/á (dále jen "klient")

Příjmení a jméno Rozený/á

Rodné číslo* Email

Mobil

Stav svobodný/á ženatý/vdaná žijící s družkou/druhem rozvedený/á

Počet vyživovaných dětí ve společné domácnosti

Adresa bydliště Ulice/č.

Město PSČ

Adresa současného pobytu Ulice/č.

(je-li jiná než bydliště) Město PSČ

Způsob bydlení v bytě/domě v osobním vlastnictví u zaměstnavatele u rodičů v nájmu

ve spláceném bytě/domě v družstevním bytě jiné

Partner/ka (dále jen "partner")

Příjmení a jméno Rozený/á

Datum narození

Povolání klienta

Zaměstnání/profese

Adresa IČ

Telefon pevná linka

Povolání partnera

Zaměstnání/profese

Telefon pevná linka

Měsíční příjmy (uveďte v Kč) Upřesnit

Čistý příjem klienta Ostatní příjmy

Měsíční výdaje (uveďte v Kč) Upřesnit

Náklady na bydlení

Bankovní údaje

Bankovní účet ano ne od roku

ÚVĚR Číslo varianty: nevyplňovat - vyplní Váš prodejce!

Vozidlo - typ a model VIN

Datum uved. do provozu

Přímá platba klienta Poplatek Kč

Splátka

Způsob splácení složenkou bankovním inkasem bankovním převodem

V případě zamítnutí Vaší žádosti není společnost CETELEM ČR, a.s. povinna své rozhodnutí zdůvodňovat a v této souvislosti vůči ní nelze uplatňovat

žádné nároky

den / měsíc / rok

Nástup (měsíc a rok):

Čistý příjem partnera

Od roku

Zaměstnavatel

vdovec / 

vdova

Telefon

Státní příslušnost

Od roku

Telefon

VER_2010/03

Zaměstnavatel

Skupiny ŘPČíslo řidičského průkazu

Platnost do

Ostatní závazky (např. splátky úvěrů, výživné, další)

RZ (SPZ)

Číslo účtu Kód + název banky

Kč 0Výše úvěru (vč. poplatku) v Kč

Podpis partnera

Kč Počet měs. splátek

Prodejní cena vozidla v Kč

V Dne Podpis klienta

Číslo OP ČR / číslo cestovního pasu

* fakultativní údaj, nestanoví-li právní předpis jinak

Prohlašuji, že údaje uvedené v Osobním dotazníku jsou pravdivé, správné a úplné a že jsem další informace podstatné pro vyhodnocení této žádosti 
o poskytnutí úvěru nezamlčel/a. Můj měsíční příjem v současné době není zastaven a neslouží jako zajištění pro jiné závazky. Uděluji souhlas 
zaměstnavateli uvedenému v Osobním dotazníku, aby společnosti CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, mohl poskytnout, údaje týkající se pracovního 
poměru a mých příjmů, a to i telefonicky, za účelem posouzení schopnosti splácet závazky související s touto žádostí o úvěr, o čemž se zavazuji 
svého zaměstnavatele informovat. Zároveň prohlašuji, že v době podání této Žádosti nejsem ve svém zaměstnání ve zkušební ani výpovědní lhůtě.  

1.  Souhlasím**, aby společnost CETELEM ČR, a.s. (dále jen „Cetelem“): a)  zpracovával mé osobní údaje uvedené na první straně osobního 
dotazníku (včetně rodného čísla) a dále všechny mé osobní údaje, které jsem mu sdělil/a nebo sdělím, a které Cetelem získal či získá v souvislosti 
se žádostí, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy o úvěru; b)  údaje uvedené v osobním dotazníku/Žádosti ověřil. 
2.  Souhlasím**, aby v souvislosti s využíváním registrů vedených SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „Sdružení 
SOLUS“) za účelem: (i) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Cetelemem; (ii) zajištění vzájemného informování 
oprávněných uživatelů „Pozitivního registru Sdružení SOLUS“ (dále jen „Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen „Registr FO“) o 
mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (iii) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů 
Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně; (iv) ochrany práv Cetelemu a ostatních členů Sdružení SOLUS: 
a)  Cetelem získal informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení 
dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí úvěru nebo o další čerpání úvěru, a to z negativní databáze vedené 
Sdružením SOLUS;   
b)  Cetelem: (i) shromažďoval, zpracovával a uchovával mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen 
„Poučení“), a zejména též mé rodné číslo; (ii) mé osobní údaje dále předával k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, které je správcem Pozitivního 
registru a Registru FO k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO (Sdružení SOLUS je 
oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů); (iii) získával informace o mé bonitě, platební morálce a 
důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO; 
Sdružení SOLUS: (i) vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými 
veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých 
osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti; (ii) mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů 
o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům Sdružení 
SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Cetelemu, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení;  
Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu 
s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. 
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Cetelemem bude uzavřena Smlouva, uděluji tento 
souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků vůči Cetelemu.  
 Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem „Poučení o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem 
je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO; (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou 
vzniknout při zpracování; (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO; (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým 
osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 
21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Byl/a jsem informován/a, že 
aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na telefonním čísle 844 840 840, na www. cetelem.cz a  na informační lince Sdružení SOLUS 
840 140 120, na www.solus.cz. 
3. Souhlasím**, aby v souvislosti s využíváním Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) za účelem: (i) vytvoření souboru 
informací v rámci NRKI vypovídajících mé o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů 
NRKI a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI; (iii) 
zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé důvěryhodnosti a 
platební morálce a (iv) umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů 
NRKI a BRKI:  
Cetelem zpracovával a uchovával mé identifikační osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště apod., v rozsahu osobních 
údajů vypovídajících: (i) o uzavření nebo neuzavření smlouvy o úvěru; (ii) o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou 
vzniknout v souvislosti se smlouvou o úvěru a jejich plněním, včetně zajištění těchto závazků;  
Cetelem: (i) zpracovával mé případné další osobní údaje vypovídající o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, které jsem sdělil/a nebo 
sdělím Cetelemu nebo které Cetelem získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o úvěru, a to způsobem a za podmínek 
uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „IM“); (ii) 
mé osobní údaje předával LLCB, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 71236384 k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
v rámci registru; LLCB mé osobní údaje (ve formě informačního souboru) zpřístupnilo: (i) oprávněným uživatelům registru klientských informací, tito 
uživatelé osobní údaje použili, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež zpracovávají, (ii) Cetelemu.  
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v IM. Tímto 
uděluji souhlas na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Cetelemem byla nebo bude uzavřena smlouva o úvěru, uděluji 
souhlas na dobu jejího trvání a dalších 4 let od splnění všech finančních závazků z uzavřené smlouvy o úvěru, pokud tyto závazky zaniknou 
splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy o úvěru, pokud finanční závazky zaniknou jinak. 
Prohlašuji a potvrzuji, že jsem se před podpisem tohoto souhlasu seznámil s IM, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či 
platební morálce jejich klientů a před podpisem tohoto souhlasu jsem byl informován, že aktuální znění IM lze kdykoli získat na tel. číslech: 
844 840 840,  277 778 650 a na www.cetelem.cz, www.llcb.cz. 
4.   Uděluji tímto** Cetelemu  souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo mobilního telefonu a e-
mailová adresa pro účely zasílání obchodních nabídek, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění pro 
případ, že smlouva o úvěru nebude uzavřena, a to na dobu jednoho roku od podpisu tohoto prohlášení.  
5.  Dále souhlasím** s pořízením úplných kopií dokladů totožnosti a s jejich uchováním a zpracováním v rozsahu dle souhlasu se zpracováním 
osobních údajů v Žádosti/Smlouvě a příslušných ustanoveních VOP .  
6.  Beru na vědomí, že další informace o podmínkách zpracování mých osobních údajů, platných k dnešnímu dni a vyžadovaných zákonem 
č. 101/2000 Sb., jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a v platných VOP. 
7.  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení mé žádosti. 
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Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním  osobních údajů

VER_2010/03

Čestné prohlášení klienta / partnera

V 

** případný nesouhlas s jednotlivými účely je nutno vyjádřit písemně

v souvislosti se žádostí o poskytnutí úvěru
(podle zákona č. 101/200 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění)

Dne Podpis klienta Podpis partnera

Prohlašuji, že údaje uvedené v Osobním dotazníku jsou pravdivé, správné a úplné a že jsem další informace podstatné pro vyhodnocení této žádosti 
o poskytnutí úvěru nezamlčel/a. Můj měsíční příjem v současné době není zastaven a neslouží jako zajištění pro jiné závazky. Uděluji souhlas 
zaměstnavateli uvedenému v Osobním dotazníku, aby společnosti CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, mohl poskytnout, údaje týkající se pracovního 
poměru a mých příjmů, a to i telefonicky, za účelem posouzení schopnosti splácet závazky související s touto žádostí o úvěr, o čemž se zavazuji 
svého zaměstnavatele informovat. Zároveň prohlašuji, že v době podání této Žádosti nejsem ve svém zaměstnání ve zkušební ani výpovědní lhůtě.  

1.  Souhlasím**, aby společnost CETELEM ČR, a.s. (dále jen „Cetelem“): a)  zpracovával mé osobní údaje uvedené na první straně osobního 
dotazníku (včetně rodného čísla) a dále všechny mé osobní údaje, které jsem mu sdělil/a nebo sdělím, a které Cetelem získal či získá v souvislosti 
se žádostí, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy o úvěru; b)  údaje uvedené v osobním dotazníku/Žádosti ověřil. 
2.  Souhlasím**, aby v souvislosti s využíváním registrů vedených SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „Sdružení 
SOLUS“) za účelem: (i) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Cetelemem; (ii) zajištění vzájemného informování 
oprávněných uživatelů „Pozitivního registru Sdružení SOLUS“ (dále jen „Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen „Registr FO“) o 
mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (iii) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů 
Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně; (iv) ochrany práv Cetelemu a ostatních členů Sdružení SOLUS: 
a)  Cetelem získal informace o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (zahrnující informaci o povaze a rozsahu případného porušení 
dřívějších závazků), které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí úvěru nebo o další čerpání úvěru, a to z negativní databáze vedené 
Sdružením SOLUS;   
b)  Cetelem: (i) shromažďoval, zpracovával a uchovával mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen 
„Poučení“), a zejména též mé rodné číslo; (ii) mé osobní údaje dále předával k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, které je správcem Pozitivního 
registru a Registru FO k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO (Sdružení SOLUS je 
oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů); (iii) získával informace o mé bonitě, platební morálce a 
důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO; 
Sdružení SOLUS: (i) vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými 
veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých 
osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti; (ii) mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů 
o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům Sdružení 
SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Cetelemu, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení;  
Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu 
s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. 
Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Cetelemem bude uzavřena Smlouva, uděluji tento 
souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků vůči Cetelemu.  
 Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem „Poučení o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem 
je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO; (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou 
vzniknout při zpracování; (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO; (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým 
osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 
21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci Pozitivního registru SOLUS. Byl/a jsem informován/a, že 
aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na telefonním čísle 844 840 840, na www. cetelem.cz a  na informační lince Sdružení SOLUS 
840 140 120, na www.solus.cz. 
3. Souhlasím**, aby v souvislosti s využíváním Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) za účelem: (i) vytvoření souboru 
informací v rámci NRKI vypovídajících mé o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce; (ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů 
NRKI a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI; (iii) 
zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé důvěryhodnosti a 
platební morálce a (iv) umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů 
NRKI a BRKI:  
Cetelem zpracovával a uchovával mé identifikační osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště apod., v rozsahu osobních 
údajů vypovídajících: (i) o uzavření nebo neuzavření smlouvy o úvěru; (ii) o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou 
vzniknout v souvislosti se smlouvou o úvěru a jejich plněním, včetně zajištění těchto závazků;  
Cetelem: (i) zpracovával mé případné další osobní údaje vypovídající o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, které jsem sdělil/a nebo 
sdělím Cetelemu nebo které Cetelem získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o úvěru, a to způsobem a za podmínek 
uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „IM“); (ii) 
mé osobní údaje předával LLCB, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 71236384 k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
v rámci registru; LLCB mé osobní údaje (ve formě informačního souboru) zpřístupnilo: (i) oprávněným uživatelům registru klientských informací, tito 
uživatelé osobní údaje použili, a to případně spolu s dalšími osobními údaji, jež zpracovávají, (ii) Cetelemu.  
Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v IM. Tímto 
uděluji souhlas na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Cetelemem byla nebo bude uzavřena smlouva o úvěru, uděluji 
souhlas na dobu jejího trvání a dalších 4 let od splnění všech finančních závazků z uzavřené smlouvy o úvěru, pokud tyto závazky zaniknou 
splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy o úvěru, pokud finanční závazky zaniknou jinak. 
Prohlašuji a potvrzuji, že jsem se před podpisem tohoto souhlasu seznámil s IM, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či 
platební morálce jejich klientů a před podpisem tohoto souhlasu jsem byl informován, že aktuální znění IM lze kdykoli získat na tel. číslech: 
844 840 840,  277 778 650 a na www.cetelem.cz, www.llcb.cz. 
4.   Uděluji tímto** Cetelemu  souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo mobilního telefonu a e-
mailová adresa pro účely zasílání obchodních nabídek, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění pro 
případ, že smlouva o úvěru nebude uzavřena, a to na dobu jednoho roku od podpisu tohoto prohlášení.  
5.  Dále souhlasím** s pořízením úplných kopií dokladů totožnosti a s jejich uchováním a zpracováním v rozsahu dle souhlasu se zpracováním 
osobních údajů v Žádosti/Smlouvě a příslušných ustanoveních VOP .  
6.  Beru na vědomí, že další informace o podmínkách zpracování mých osobních údajů, platných k dnešnímu dni a vyžadovaných zákonem 
č. 101/2000 Sb., jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a v platných VOP. 
7.  Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení mé žádosti. 
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