Prohlášení žadatele (fyzické osoby) o produkty retailového bankovnictví Wüstenrot hypoteční banky a.s.
(WHB)
Potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v přiložené žádosti a v souvislosti s ní učiněných prohlášení.
Dojde-li před uzavřením smlouvy o produktech retail banky nebo dodatku k ní ke změně v poskytnutých údajích,
zavazuji se tuto změnu WHB neprodleně oznámit.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v přiložené žádosti, stejně jako i jiné již dříve nebo naopak
později předané či získané osobní údaje související s uvažovanou smlouvou či se jí týkající, byly zpracovávány
WHB (správcem), jejími smluvními partnery a společnostmi skupiny Wüstenrot (zpracovateli, resp. osobami
pověřenými zpracováním osobních údajů) pro účely bankovních činností prováděných v souladu s právními
předpisy upravujícími bankovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností
vyplývajících ze závazkového právního vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání předmětné smlouvy, a dále po
dobu, po kterou je správce povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, a to
vždy i za účelem administrace smlouvy a/nebo její změny. Zavazuji se, že nahlásím bez zbytečného odkladu
jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.
Prohlašuji, že nejsem osoba se zvláštním vztahem k bance ani osoba blízka této osobě podle platného
zákona o bankách. V opačném případě jsem povinen bance tuto skutečnost oznámit. Osobou se zvláštním
vztahem k bance se rozumí např. členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit, osoby ovládající banku,
osoby těmto osobám blízké, dále členové vedení osob ovládajících banku, osoby s kvalifikovanou účastí na
bance, osoby bankou ovládané a členové bankovní rady ČNB.
 Souhlasím*  Nesouhlasím* (* Zvolenou variantu, označte křížkem.)
s tím, aby správce mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa (včetně elektronické) a
telefonní číslo předal dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i formou tzv.
obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu. Správce i další správci mohou uvedené údaje za
uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalším správcem je Wüstenrot stavební spořitelna a.s., IČO 47 11 52 89, příp. též jiné společnosti, vždy však za předpokladu smluvního zajištění
zabezpečení těchto osobních údajů.
Poté, co jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák.č. 101/2000
Sb. svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené souhlasy uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle.

V …………………… dne ……………………….

Jméno a příjmení žadatele:………………………………………

………………………………………...
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