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Tímto uděluji souhlas společnosti Comfort Money s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady, 

130 00, IČ: 24209589, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188885 

(dále jen „Comfort Money s.r.o.“) a souhlasím s tím, aby Comfort Money s.r.o. na základě tohoto souhlasu 

zpracovávala mé následující osobní údaje:  

i. jméno a příjmení, 

ii. adresa trvalého bydliště, 

iii. rodné číslo, 

iv. telefonní číslo, 

v. e-mailová adresa. 

za účelem nabídky produktů níže uvedených třetích osob, tedy zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek 

produktů a služeb poskytovaných třetími osobami spolupracujícími s Comfort Money s.r.o.  

Souhlasím s tím, aby Comfort Money s.r.o. za výše uvedeným účelem předala mé osobní údaje následující 

společnosti/následujícím společnostem: 

i. Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00, Praha 10, IČO: 044 55 835, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294315. 

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho (1) roku ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Comfort Money 

s.r.o. byl nebo bude uzavřen smluvní nebo jiný právní vztah, uděluji tento souhlas na dobu jeho trvání a na dobu dalších 

čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřeného vztahu, pokud tyto závazky zaniknou splněním 

nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smluvního nebo jiného právního vztahu, pokud finanční závazky 

z takového vztahu zaniknou jinak. 

 

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů pro 

výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat, a to například 

zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Comfort Money s.r.o. Dále beru na vědomí, že neudělení 

nebo odvolání souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi společnost Comfort Money s.r.o. poskytuje.  

Před udělením tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informací o zpracování osobních 

údajů společností Comfort Money s.r.o. naleznu na webové adrese Comfort Money s.r.o. 

www.comfortmoney.cz/ochrana-osobnich-udaju.  

http://www.comfortmoney.cz/ochrana-osobnich-udaju

