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SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETEJ OSOBY  
v zmysle §78, ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
 
 

Dotknutá osoba:  
 
Meno a priezvisko:   ……………………………………………………………………  
Trvalý pobyt:    ………………………………………………………………………  
Rodné číslo:    ………………………………………………………………………  
Dátum nar.:    ………………………………………………………………………  
Bankové spojenie, č. účtu:  ………………………………………………………………………  

 
ako dotknutá osoba súhlasím, aby klient/potenciálny klient spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., 
IČO: 31 326 552 (ďalej len „Tatra Leasing):  
 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:  ………………………………………………………………………  
Trvalý pobyt/Sídlo/Miesto podnikania:  ………………………………………………………………………  
Rodné číslo/IČO:     ………………………………………………………………………  
(ďalej len „klient“)  
 
poskytol spoločnosti Tatra-Leasing osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v tomto 
dokumente a údajov o doklade totožnosti, a to za účelom:  
 
Identifikácie dotknutej osoby a overenia dotknutej osoby z dôvodu plnenia zákonných povinností                  
Tatra–Leasing postupovať s odbornou starostlivosťou pri prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným 
protiprávnym konaním v zmysle príslušných právnych predpisov najmä zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, prípadne pred 
konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť alebo ohroziť činnosť Tatra-Leasing či iné dotknuté osoby; a v 
prípade financovania prostredníctvom spotrebného úveru za účelom overenia dotknutej osoby ako 
platobného miesta v zmysle príslušných ustanovení zmluvy o poskytnutí spotrebného úveru uzatvorenej s 
klientom.  
 
Potvrdzujem, že klient ma ako dotknutú osobu informoval, že na základe tohto súhlasu osobné údaje 
poskytne prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., ako aj o ďalších skutočnostiach 
podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a že tieto informácie 
sú dostupné v Informačnom memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na internetovej stránke 
www.tatraleasing.sk. 
 
 
□ Súhlasím   □ Nesúhlasím  
 
 
v ............................... dňa .....................    .................................................................  

podpis dotknutej osoby 
 

 
  
 
 
Súhlas s poskytnutím OÚ tretej osoby spoločnosti Tatra– easing_ver02_052018  
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