Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním vyplněného formuláře souhlasím se shromažďováním, zpracováním, a uchováváním
svých osobních údajů (včetně údajů vyplývajících z přiloženého občanského průkazu, cestovního
průkazu či dokladu ohledně mé bonity, mého příjmu nebo mých majetkových poměrů, byl-li takový
průkaz či doklad v souvislosti s vyplněním formuláře přiložen) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, společnosti Realstav Invest s.r.o., se sídlem Velká hradební 3385/9, 400
01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČ 28713265(dále jen společnost), jako správci za účelem
nabízení a informování o produktech a službách společnosti, popřípadě k jiným marketingovým
aktivitám, zejména k zasílání obchodních sdělení společnosti formou SMS na mobilní telefon, dále
pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, dále k posouzení žádosti o
poskytnutí půjčky a dále za účelem prověření mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky (a to
opakovaně). Osobními údaji dle předchozí věty se rozumí zejména: jméno, příjmení, rodné příjmení,
adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního
průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu, rodné číslo a
dále osobní údaje, které jsou nutné k posouzení mé bonity, úvěruschopnosti a platební morálky,
které jsou získány z příslušných níže uvedených databází či evidencí a údaje, které vypovídají o mé
bonitě, úvěruschopnosti a platební morálce a které jsem sdělil/a či sdělím společnosti, nebo které
společnost získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o půjčce (tj. zejména
údaje o platu či mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o majetkových poměrech) a dále údaje ohledně
platnosti, odcizení a ztráty občanského či cestovního průkazu, které společnost získá dotazem na
příslušnou databázi vedenou Policií České republiky. Společnost REALSTAV INVEST s.r.o.,
spolupracuje s několika poskytovateli půjček. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv dle
§ 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména svého práva být na požádání správcem informován o
zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních
údajů, o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v
souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony
nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů, o příjemci,
případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých
nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a práva na případné odstranění závadného
stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Beru na vědomí, že společnost může zpřístupňovat
a předávat osobní údaje třetím stranám a to zejména spolupracujícím se společností. Dále prohlašuji,
že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a dobrovolně.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
správci. Dále beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Reprezentativní příklady a RPSN
Půjčka 1000,- na 7 dní
136,- poplatek, 59,10% Měsíční % sazba, 77094,2% RPSN, 1136,- Celková částka k vrácení
Půjčka 1000,- na 15 dní
233,- poplatek, 47,25% Měsíční % sazba, 16246,9% RPSN, 1233,- Celková částka k vrácení
Půjčka 2000,- na 15 dní
410,- poplatek, 41,57% Měsíční % sazba, 9247,3% RPSN, 2410,- Celková částka k vrácení
Půjčka 4000,- na 30 dní
1020,- poplatek, 25,86% Měsíční % sazba, 1485,5% RPSN, 5020,- Celková částka k vrácení
Půjčka 20000,- na 48 měsíců
38,316% RPSN, měsíční splátka 754,-, Roční úroková sazba 32,88%, celková částka k vrácení 36192,Půjčka 30000,- na 24 měsíců
38,387% RPSN, měsíční splátka 1723,-, Roční úroková sazba 32,93%, celková částka k vrácení 41352,Půjčka 40000,- na 24 měsíců
38,366% RPSN, měsíční splátka 2297,-, Roční úroková sazba 32,92%, celková částka k vrácení 55128,Půjčka 50000,- na 48 měsíců
38,271% RPSN, měsíční splátka 1884,-, Roční úroková sazba 32,85%, celková částka k vrácení 90432,Půjčka 60000,- na 24 měsíců
38,387% RPSN, měsíční splátka 3446,-, Roční úroková sazba 32,93%, celková částka k vrácení 82704,Půjčka 70000,- na 24 měsíců
38,375% RPSN, měsíční splátka 4020,-, Roční úroková sazba 32,92%, celková částka k vrácení 96480,Půjčka 80000,- na 24 měsíců
38,366% RPSN, měsíční splátka 4594,-, Roční úroková sazba 32,93%,celková částka k vrácení 110256,Půjčka 90000,- na 24 měsíců
38,387% RPSN, měsíční splátka 5169,-, Roční úroková sazba 32,93%,celková částka k vrácení 124056,Půjčka 100000,- na 48 měsíců
38,271% RPSN, měsíční splátka 3768,-, Roční úroková sazba 32,85%,celková částka k vrácení 180864,Půjčka 150000,- na 12 měsíců
38,31% RPSN, měsíční splátka 14836,-, Roční úroková sazba 32,87%,celková částka k vrácení 178032,Půjčka 150000,- na 24 měsíců
38,37% RPSN, měsíční splátka 8614,-, Roční úroková sazba 32,92%,celková částka k vrácení 206736,Půjčka 150000,- na 48 měsíců
38,256% RPSN, měsíční splátka 5651,-, Roční úroková sazba 32,83%,celková částka k vrácení 271248,-

