Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)
Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"),
poskytnuté společnosti J&T Leasingová společnost, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ
28427980, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 14450, (dále jen „JTLS“) v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti JTLS (dále
jen "Žádost") nebo získané společností JTLS v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, z
mého prohlížení či používání webových stránek a aplikací obsahujících služby společnosti
JTLS, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu
při vyplnění formuláře, byly společností JTLS zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány,
ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány,
uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci
uzavření smlouvy o úvěru mezi mnou a společností JTLS podle Žádosti, ověřování sdělených
údajů u třetích osob, posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr
společností JTLS. Souhlas uděluji dobrovolně a na dobu neurčitou.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.hcfin.cz. Poskytnutí osobních
údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom/a, že v souvislosti
se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat
společnost J&T Leasingová společnost, a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného
výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým
způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo
odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací
osobních údajů.

