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Číslo zmluvy o stavebnom sporení:
Číslo poradcu:

Tel. č. poradcu:

-

Svojim podpisom v tomto Prehlásení dávam Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s. (ďalej len „stavebná sporiteľňa) súhlas na spracúvanie ako aj na
poskytovanie osobných údajov v rozsahu (titul, meno, priezvisko, adresa, štátna príslušnosť, povolanie, číslo a druh preukazu totožnosti) a informácií podliehajúcim bankovému tajomstvu, ktoré nie sú obvykle verejne prístupné a súvisia so stavebným sporením, najmä informácie o zmluve o stavebnom sporení, o zmenách na zmluve, stave na účte, vkladoch, hodnotiacom čísle ako aj údajov, ktoré poskytnem v rámci tohto zmluvného vzťahu (ďalej len „údaje“), pre účely poskytovania služieb a produktov stavebného sporenia v súlade so zákonom, Všeobecnými obchodnými
podmienkami pre stavebné sporenie Flexibil a Všeobecnými obchodnými podmienkami pre stavebné sporenie, správy zmluvného vzťahu a plnenia
úloh stavebnej sporiteľne ako banky, najmä podľa zákona o stavebnom sporení a zákona o bankách.
Súhlasím, aby stavebná sporiteľňa na uvedený účel poskytla alebo sprístupnila tieto údaje v rovnakom rozsahu aj:
• subjektom, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej, s ktorými stavebná sporiteľňa spolupracuje na
zmluvnom základe,
• bankám a pobočkám zahraničných bánk a stavebným sporiteľniam na území SR, s ktorými má stavebná sporioteľňa uzatvorenú osobitnú zmluvu,
subjektu zabezpečujúcemu vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení, registru bankových úverov a záruk a spoločnému registru
bankových informácií, vytvoreným bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Taktiež súhlasím, aby boli predmetné údaje poskytnuté bankám, finančným inštitúciám a iným subjektom v rámci koncernu Wüstenrot na poskytnutie
služby a produktu ponúkaných v rámci koncernu.
Tento súhlas poskytujem aj za účelom štatistického spracovanie údajov, ich vyhodnocovania, zaradenia údajov do informačného systému stavebnej
sporiteľne, ako aj oslovovania mojej ososby po ukončení zmluvného vzťahu. Ďalej sa tento súhlas vzťahuje aj na poskytnutie údajov za účelom podpory
marketingu subjektom spolupracujúcim so stavebnom sporiteľňou.
Týmto dávam súhlas stavebnej sporiteľni získavať údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov.
Uvedeným subjektom poskytne stavebná sporiteľňa údaje za predpokladu, že sú spôsobilé zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím.
V prípade, ak stavebná sporiteľňa poruší svoje povinnosti v súvislosti so spracovaním a poskytovaním osobných údajov podľa tohto Prehlásenia, som
oprávnený písomne odvolať tento súhlas.
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