BEZPLATNÁ FINANČNÍ PORADNA
Registrační formulář sloužící k poskytnutí informací

P

(právnická osoba)

V

V

Osobní a kontaktní údaje
OSVČ (podnikající fyzická osoba)

právnická osoba

V

jiné

I. Pouze pro právnické osoby

V

Firma

IČ

Právní forma

I.

Sídlo

e

Vedená u

Pod sp. značkou

s

Statutární orgán

Příjmení, jméno, titul

II

Korespondenční adresa

e

Tel. 1

Tel. 2

s

E-mail

ID datové schránky

II

e

s

II. Pouze pro OSVČ
Příjmení, jméno, titul

IČ

Rodné číslo

Státní příslušnost

S

Druh průkazu totožnosti

Číslo průkazu totožnosti

I.

Platnost průkazu totožnosti do

a

Trvalý pobyt

II

Korespondenční adresa
Tel. (soukromý)

Tel. (pracovní)

E-mail (soukromý)

E-mail (pracovní)

a

II

a

Z
Prohlášení o majetkových poměrech
Předmět podnikání

Kč

Průměrný čistý měsíční výdělek

Kč

Další zdroje příjmů

Kč

Souhrn dalších příjmů (měsíční průměr)

Kč

Průměrné měsíční náklady na provoz (včetně mezd)

Kč

Vlastněný movitý majetek větší hodnoty

Kč

Celková odhadovaná hodnota tohoto movitého majetku

Kč

Vlastní nemovitý majetek:
I. typ nemovitosti

adresa

podíl

%

II. typ nemovitosti

adresa

podíl

%

III. typ nemovitosti

adresa

podíl

%

IV. typ nemovitosti

adresa

podíl

%

V. typ nemovitosti

adresa

podíl

%

Celková odhadovaná hodnota nemovitého majetku
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C

č

č

Prohlášení o závazcích

I.

V současné době

je

není na mou společnost/podnikající osobu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

II.

V současné době

je

není vůči mé společnosti/podnikající osobě vedeno insolvenční řízení.

III

V současné době

jsou

nejsou proti mé osobě vedeny exekuce.

IV
V.

VI

Vedené exekuce
I. exekuce vedená pro částku

Kč

již vymoženo

Kč

Kč

již vymoženo

Kč

Kč

již vymoženo

Kč

poskytnutá částka

Kč

exekutorský úřad pověřený výkonem
spisová značka, pod níž je exekuce vedena
II. exekuce vedená pro částku
exekutorský úřad pověřený výkonem
spisová značka, pod níž je exekuce vedena
III. exekuce vedená pro částku
exekutorský úřad pověřený výkonem
spisová značka, pod níž je exekuce vedena

Současné úvěry zájemce
I. vlastník úvěru
aktuálně dlužná částka

Kč

II. vlastník úvěru

bude uhrazena do
poskytnutá částka

aktuálně dlužná částka

Kč

III. vlastník úvěru
Kč
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bude uhrazena do

Zástavní práva váznoucí na vlastněných nemovitostech
Pro částku

Kč

Jiné závazky zájemce
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č

č

VI

Žádám o zprostředkování úvěru ve výši

Kč

2)

č

č

Chci poradit, jak investovat bez rizika s výnosem od 5 % p.a.

So
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%

Úč
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č

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
I.

I. Prohlašuji, že průkaz totožnosti, který jsem poskytnul/a jako záruku k sepsání
tohoto formuláře, je pravý, platný a patří mé osobě.
II. Prohlašuji, že tuto žádost jsem vyplnil/a zcela pravdivě a zároveň jsem nezatajil
žádné okolnosti rozhodné pro účely poskytnutí služby
III. Prohlašuji, že v případě jakýchkoliv změn týkajících se mnou poskytnutých informací k dnešnímu dni budu poskytovatele služby o těchto změnách neprodleně
informovat.
IV. Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto formuláře nejsem omezen/a ve svéprávnosti.
V. Veškeré podklady prokazující mnou poskytnuté informace (pracovní smlouvy,
výpis z živnostenského rejstříku, listy vlastnictví, nájemní smlouvy, úvěrové
smlouvy a další) řádně doložím.
VI. Beru na vědomí, že doložení podkladů dle článku V. tohoto čestného prohlášení
je podmínkou pro poskytnutí služby.
VII. Souhlasím s tím, aby veškeré informace a osobní údaje poskytnuté v tomto
formuláři byly poskytovatelem služby zpracovávány v souvislosti s jeho činností
a předány spolupracujícím subjektům poskytovatele služby.

VIII. Souhlasím s tím, aby si poskytovatel služby ověřil veškeré mnou poskytnuté
informace, a zmocňuji jej tímto k tomu, aby si veškeré informace vztahující se k
poskytnutí služby vyžádal.
IX. Beru na vědomí, že v případě poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací
nenese poskytovatel služby odpovědnost za následky z tohoto vyplývající.
X. Beru na vědomí, že vyplnění tohoto formuláře není zárukou toho, že poskytnutí
služby pro mou osobu bude poskytovatelem služby sjednáno.
XI. Prohlašuji, že k podpisu tohoto formuláře jsem přistoupil/a zcela svobodně
a dobrovolně, z vlastní svobodné vůle a že na mě nebyl činěn žádný nátlak ze
strany třetí osoby, ani jsem k jeho sepisu a podpisu nepřistoupil/a v tísni.
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . dne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
podpis zájemce
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále též jen „Souhlas“)
Tímto uděluji v souvislosti s vyplněním registračního formuláře v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZOÚ“) a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném
znění, společnosti VG Consulting & Services s.r.o., IČ: 285 66 939, se sídlem Denisova
639/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále též jen „VG Consulting & Services s.r.o.“
nebo „poskytovatel služby“) jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se
zpracováním svých osobních údajů:
Tímto dobrovolně poskytuji společnosti VG Consulting & Services s.r.o. své výše uvedené
osobní údaje a uděluji společnosti VG Consulting & Services s.r.o. svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle
zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost VG Consulting &
Services s.r.o. je oprávněna:
1)

Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu
▪ Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
▪ Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností VG Consulting
& Services s.r.o. došlo či nedošlo k poskytnutí služby a osobní údaje vypovídající
o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář pro poskytnutí služby.
▪ Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mob. telefonu, e-mailová adresa)
▪ Další osobní údaje - údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti VG Consulting
& Services s.r.o. dozvěděl.

Společnost VG Consulting & Services s.r.o. je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat
ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost VG
Consulting & Services s.r.o. nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky,
tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo
pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit
nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.
2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy
o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo
území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování
odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti VG Consulting & Services
s.r.o. v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:
Účel č. 1
Za účelem kontaktování mé osoby (dále též jen „subjekt údajů“) zaměstnancem nebo pověřenou osobou ze strany společnosti VG Consulting & Services s.r.o.), který subjektu údajů
odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže
vyplnit žádost o poskytnutí služby. Poskytnutím služby se rozumí zejména zprostředkování
uzavření smlouvy o půjčce nebo úvěru nebo právní služby, poskytnutí půjčky nebo úvěru
nebo právní služby osobou k tomu ze zákona oprávněnou, konsolidace dluhů, nákup, prodej
nebo vymáhání pohledávek, kompletní finanční servis, vyplácení exekucí, realitní služby –
nákup, prodej, pronájem nemovitostí, poradenství ve finanční oblasti, investování (dále jen
„poskytnutí služby“).Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány
zaměstnancům nebo pověřeným osobám společnosti VG Consulting & Services s.r.o. či
třetím stranám, které by měly zájem poskytnout subjektu údajů službu.
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Účel č. 2
nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společnosti VG Consulting & Services
s.r.o. mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnost VG Consulting & Services s.r.o. je
oprávněna nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační
adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů
umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště
k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom
skutečnosti, že jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji
zcela dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat. Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo
na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost
VG Consulting & Services s.r.o. nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený
zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:
a) Požádat společnost VG Consulting & Services s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení.
b) Požadovat, aby společnost VG Consulting & Services s.r.o. nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost
VG Consulting & Services s.r.o. nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Společnost VG Consulting & Services s.r.o. je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo
neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost VG Consulting & Services s.r.o. nebo zpracovatel mé
žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup
nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje
se při uplatňování jejího nároku podle § 82 odst.1, § 2956, § 2957 zákona č. 82/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Došlo-li při zpracování osobních údajů
k porušení povinností uložených zákonem u společnosti VG Consulting & Services s.r.o.
nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti VG Consulting & Services s.r.o.
ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu neurčitou s tím, že
beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti VG Consulting & Services s.r.o.
ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu neurčitou s tím, že
beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
V případě, že bude mezi mojí osobou a společností VG Consulting & Services s.r.o. či třetí
stranou uzavřena smlouva o poskytnutí služby, bude tento Souhlas nahrazen ujednáním
obsaženým ve smlouvě o poskytnutí služby.

...............................................
podpis zájemce
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