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DOTAZNÍK KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

Pečlivým vyplněním dotazníku nám umožníte seznámit se s Vámi tak, abychom Vám mohli v budoucnu nabízet služby a finanční produkty přesně adaptované na potřeby Vaše a Vašich klientů.

Obchodní firma/jméno a příjmení dle ŽR/OR (dále jen „Partner“):

Adresa sídla/místa podnikání:

Jméno, příjmení a r.č. Partnera-FO nebo osoby/osob oprávněných jednat za Partnera-PO dle aktuálního výpisu z OR, včetně funkce takových osob v PO: 

IČO: DIČ:

Jméno, příjmení (funkce) kontaktní osoby pro Banku:

Telefon: E-mail:

Název prodejny/sítě: E-mail:               Ano               Ne

Adresa prodejny: 

(V případě více prodejen/sítě uveďte jejich adresu, kontaktní osobu, telefon a e-mail na zvláštní list/přílohu dotazníku.)

Telefon: Mobil:

E-mail: Webová stránka:

Nabízené zboží:

Obchodní obrat za předchozí rok:                                                                                                         Kč Umožňujete nyní nákup na splátky:               Ano               Ne

Spolupracující finanční společnosti: Obrat z prodeje na splátky:                                                                                                                  Kč

Plánovaný obrat z prodeje na splátky poskytnuté Bankou:                                                                                       Kč

PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS PARTNERA-FO NEBO OSOBY/OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA PARTNERA-PO:

Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dále jen „Banka“) je oprávněna, na základě mnou poskytnutých osobních a dalších údajů, ověřit si z veřejně přístupných registrů a seznamů správnost 
údajů uvedených v dotazníku, jakož i informace o mé důvěryhodnosti, a souhlasím s tím, aby Banka pořídila a uchovávala úplnou kopii mého dokladu totožnosti   Ano      Ne

Tento souhlas uděluji na dobu trvání účinnosti příslušné smlouvy o spolupráci a na dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv správce osobních údajů; v případě jejího neuzavření na dobu tří měsíců od podpisu dotazníku.  
Beru na vědomí, že Banka zpracovává mnou uvedené a poskytnuté osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o spolupráci, a to manuálně i automatizovaně. Bližší informace o zpracování osobních údajů 
jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů a ochraně bankovního tajemství, který najdete na www.hellobank.cz.

SOUHLAS PARTNERA (PO I FO) S DOTAZEM A SE ZAŘAZENÍM DO REGISTRU TŘETÍCH STRAN A DO REGISTRU IČ:

Partner souhlasí s tím, aby Banka získala informace o jeho bonitě a důvěryhodnosti (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků či smluvních povinností), které jsou nutné  
k posouzení jeho žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci, přehodnocení jeho bonity a důvěryhodnosti v průběhu smluvního vztahu nebo posouzení jím obstarávaného obchodu, a to z Registru třetích stran  
a Registru IČ sdružení SOLUS (www.solus.cz), jehož je Banka členem   Ano      Ne

Partner tímto výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje Banku k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla a IČ a informace o rozsahu a povaze jeho porušení smluvní povinnosti, o případném  
subjektivním posouzení fungování smluvního vztahu Bankou a o důvodech případného ukončení smluvního vztahu, zpracovávala za účelem ověřování důvěryhodnosti, informování o důvodech ukončení smluvního vztahu, 
porušení smluvní povinnosti Partnerem, včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a o dalších okolnostech souvisejících se smluvním vztahem, a za účelem ochrany práv společnosti předávala za výše uvedenými účely  
k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „SOLUS“), jehož je Banka členem, a které vede databázi osob neplnících své povinnosti při obstarávání či zprostředkovávání 
prodeje produktů a služeb členů sdružení SOLUS, případně právnímu nástupci SOLUS. 



www.hellobank.cz
+420 257 080 080

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním 
soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČO 03814742,
se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, e-mail: info@hellobank.cz
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Partner souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla a IČ SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům a dalším oprávněným uživatelům Registru třetích stran neplnících 
své závazky, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je Partnerem poskytován od data platnosti smlouvy a dále po dobu čtyř let po datu úhrady posledního finančního závazku z této smlouvy nebo na dobu čtyř 
let od ukončení smlouvy, kterákoli lhůta uplyne později. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS a dalších oprávněných uživatelů Registru třetích stran neplnících své závazky  
je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle Banky či na telefonické vyžádání. 

Partner potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zjistí-li 
Partner, že Banka, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu GDPR, má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Partner potvrzuje, že byl Bankou poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle GDPR.

Jméno a příjmení Partnera-FO nebo osoby/osob oprávněných 
jednat za Partnera-PO dle aktuálního výpisu z OR:

Datum Podpis/podpisy (razítko):


