www.moje-financie.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Titul:

Pohlavie:

Krstné meno:

Rok narodenia:

Priezvisko:

Krajina narodenia:

Rodné priezvisko:

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Rodné číslo:

Typ dokumentu:

E-mail:

Číslo dokumentu:

muž

Adresa trvalého bydliska:
Ulica:

Číslo:

Mesto:

Štát:

PSČ:

Korešpondenčná adresa:
Ulica:

Číslo:

Mesto:

Štát:

Týmto udeľujem spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31737/B (ďalej len „CRIF SK“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vyššie (ďalej len „Osobné údaje“) za účelom
predloženia návrhu Zmluvy o poskytovaní a používaní Užívateľského účtu na stránke www.moje-financie.sk a jednoznačnej identifikácii adresáta.

PSČ:

Súhlasím

Súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov za účelom uvedeným vyššie udeľujem na obdobie 1 (jedného) roka.

V prípade, ak medzi mnou a spoločnosťou CRIF SK bude uzavretá Zmluva o Užívateľskom účte, súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov za účelom plnenia Zmluvy
o poskytovaní a používaní Užívateľského účtu na stránke www.moje-financie.sk, s tým súvisiacim používaním Užívateľského účtu udeľujem na obdobie jej platnosti
a ďalšie 4 (štyri) roky po jej ukončení.

Súhlasím

Zároveň udeľujem súhlas spoločnosti CRIF SK, s tým, aby ma oslovovala a zasielala mi prostredníctvom elektronickej pošty na moju e-mailovou adresu informácie o produktoch a službách nasledujúcich subjektov, ako Poskytovateľov, ktorí prostredníctvom internetového portálu „moje-financie.sk“ poskytujú a ponúkajú svoje produkty a služby:

Súhlasím

• CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 31737/B („CRIF SK“),
• Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, Vložka 30071/B (ďalej len „SBCB“)
• Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom na Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, združenie zapísané v registri združení právnických osôb vedenom
Okresným úradom Bratislava (ďalej len „NBCB“)
Súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov účelom uvedeným vyššie udeľujem na obdobie 1 (jedného) roka. V prípade, ak medzi mnou a spoločnosťou CRIF SK bude
uzavretá Zmluva o Užívateľskom účte, súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov udeľujem na obdobie jej platnosti a ďalšie 4 (štyri) roky po jej ukončení.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania Užívateľského účtu na stránke www.moje-financie.sk

V

dňa

Podpis

Potvrdzujem

žena

