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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
 
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Bezpečnost bereme maximálně vážně, na vytváření systému a jeho neustálém vylepšování 

pracujeme s odborníky, kteří mají zkušenosti se zabezpečováním velkých bankovních 

systémů. S velkou opatrností pracujeme i s citlivými údaji, ke kterým se z povahy naší práce 

dostaneme. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za důvěrné a tak s nimi 

také zacházíme. Zároveň jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů, takže se 

řídíme pravidly upravenými zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. 

 
OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME, JSOU: 

 

Vaše osobní údaje včetně rodného čísla, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o 

půjčku a v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením smlouvy o úvěru či v souvislosti s 

uzavřením, trváním a ukončením rámcové smlouvy o participaci na úvěrech. 

 

Informace o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce získané z Nebankovního 

registru klientských informací (dále „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále 

„BRKI“) a registru dlužníků SOLUS. 

 
DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

 

Pokud chcete půjčit a my s Vámi neuzavřeme smlouvu o úvěru, zpracováváme vaše osobní 

údaje 1 rok ode dne, kdy nám s jejich zpracováním udělíte souhlas, nebo ode dne, kdy Vaši 

žádost zamítneme. Pokud s Vámi smlouvu o úvěru uzavřeme, zpracováváme vaše osobní 

údaje 10 kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru 

nebo splacení všech závazků, přičemž přednost má ta z uvedených situací, která nastane 

později. 

 
Pokud chcete investovat a my s Vámi neuzavřeme rámcovou smlouvu o participaci na 
úvěrech, zpracováváme vaše osobní údaje 4 roky ode dne, kdy nám s jejich zpracováním 
udělíte souhlas. Pokud s Vámi rámcovou smlouvu uzavřeme, zpracováváme vaše osobní 
údaje 4 roky od data ukončení smlouvy. 
 
Zpracování Vašich osobních údajů v Nebankovním registru klientských informací trvá po 

dobu trvání smlouvy o úvěru a dále po dobu dalších 4 let od splacení všech závazků. 

 

Zpracování Vašich osobních údajů v rámci registrů SOLUS trvá po dobu 3 let od splacení 

všech závazků. 

 

Zákonná doba, po kterou jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje a doklady za účelem 

splnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., (Zákon proti praní špinavých 

peněz), je 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení 

smlouvy o úvěru. 

 

Vámi zvolené identifikační jméno a údaje vypovídající o poskytované službě můžeme 

zpřístupňovat a zveřejňovat na portálu Zonky.cz po dobu 3 měsíců od skončení trvání 
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smlouvy o úvěru a dále na dobu 3 měsíců od skončení platnosti všech rámcových smluv 

uzavřených mezi námi a investory, kteří na vašem úvěru participují, nebo do vypořádání 

všech závazků, které z těchto smluv vyplývají. 

 

Souhlas, který jste nám udělili k zasílání nabídek našich produktů a služeb, můžete kdykoliv 

odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti Zonky, zasláním žádosti o zrušení 

zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu: info@zonky.cz nebo na adresu 

uvedenou v zaslaném reklamním sdělení. 

 

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME PRO TYTO ÚČELY: 

 

Abychom Vás byli schopni identifikovat a abychom byli schopni posoudit Vaši žádost o 

půjčku. 

 

Abychom mohli posoudit Vaši bonitu, důvěryhodnost a platební morálku a abychom 

vzájemně informovali oprávněné uživatele registrů klientských informací (NRKI, BRKI a 

SOLUS). 

 

Abychom Vám mohli nabídnout naše produkty a služby. 

 

Abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon. 
 
 
S KÝM SPOLUPRACUJEME: 

 

S ostatními členy skupiny PPF, kterými jsou společnosti Home Credit a. s. IČO: 26978636, 

Air Bank a.s., Praha, IČO 29045371; O2 Czech Republic a.s., Praha, IČO 60193336; 

Autotým, s.r.o., Praha, IČO 03040836; PPF banka a.s., Praha, IČO 47116129; HC Broker, 

s.r.o., Brno, IČO 29196540, za účelem posouzení vaší žádosti o půjčku a také abychom na 

základě informací, jakým způsobem splácíte vaše závazky, vyhodnotili, jak budete schopni 

splácet vaši půjčku a zároveň další závazky, které máte vůči ostatním členům skupiny PPF. 

 

Se společností CNCB, z.s.p.o., Praha, provozovatelem Nebankovního registru klientských 

informací a s provozovateli registrů klientských informací: SOLUS, z.s.p.o., Praha které nám 

pomáhají při posouzení Vaši bonity, důvěryhodnosti a platební morálky. 

 

Se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, která nám pomáhá při 

posouzení Vaší platební schopnosti. 

 

Se společností CNPAC s.r.o., K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3, IČO: 

26732335, kterou využíváme, abychom zjistili vašeho mobilního operátora. 

 

Se společností Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770, na jejíž hotspotech si s námi můžete 

sjednat schůzku. 

 

Se soudními a správními orgány, orgány dozoru a dohledu, státními zástupci, Policií ČR, 

finančními arbitry v rámci plnění našich povinností a vymáhání plnění ze smlouvy. 

 

S advokáty, účetními a daňovými poradci, auditory, společnostmi zajištujícími obálkovací a 

poštovní služby, bankami nebo jinými subjekty zajišťující či umožňující nám využití 

finančních zdrojů, orgány dohledu, soudy, exekutory, dražebníky v rámci plnění povinností 
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stanovených nám zvláštními právními předpisy, a pokud je to nezbytné pro ochranu našich 

práv a právem chráněných zájmů. 

 
VAŠE PRÁVA: 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a žádost o půjčku není podmíněna udělením 

Vašeho souhlasu. 

 

Kdykoli budete mít pocit, že jsme při zpracování Vašich osobních údajů udělali chybu, 

zejména pokud je uvádíme nepřesně, máte právo na vysvětlení a také na nápravu. V 

případě, že bychom porušili nějakou zákonnou povinnost, můžete se obrátit na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 
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