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Informácia pre právnické osoby  

o spracúvaní,  poskytovaní a sprístupňovaní údajov v registroch 

 

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 

Bratislava (ďalej len „NBCB“) je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), v 

ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré 

požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a 

ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle NBCB www.nbcb.sk (ďalej len „Tretie strany“), a to v rozsahu údajov 

uvedených v žiadosti o financovanie a/alebo v zmluve.  

 

Osobné údaje a údaje spracúvané v NRKI sú poskytované:  

- Tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle NBCB www.nbcb.sk a 

- prostredníctvom spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, sídlo Mlynské Nivy 14, 821 09 

Bratislava, zriadenej ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. 2 Zákona 

o bankách (ďalej len „SBCB“) bankám a pobočkám zahraničných bánk (ďalej len „oprávnený užívatelia SRBI“) uvedeným 

na webovom sídle www.sbcb.sk . 

 

Účelom spracúvania údajov v NRKI je vzájomné informovanie sa Tretích strán a oprávnených užívateľov SRBI o bonite, 

dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a 

prevencia pred úverovými podvodmi. 

Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov a údajov v NRKI a doba spracúvania a uchovávania údajov pri ich 

poskytovaní oprávneným užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB je 5 rokov od zaevidovania žiadosti 

o financovanie a v prípade uzatvorenia zmluvy je to po dobu trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy. 

Osobné údaje a údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje a údaje sú 

ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 

Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika, ako 

sprostredkovateľmi na vyššie uvedené účely.  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Žiadateľ:     

Obchodné meno:    ....................................................................................................................................... 

Sídlo:     ....................................................................................................................................... 

IČO:     ....................................................................................................................................... 

Štatutárny orgán/Zástupca:  ....................................................................................................................................... 

Registrácia:     ....................................................................................................................................... 

 

berie na vedomie, že za účelom vzájomného informovania sa veriteľských subjektov a v záujme ochrany hospodárskych 

záujmov a prevencie pred úverovými podvodmi spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o. poskytne údaje o žiadateľovi definované vo 

vyššie uvedenej informácii záujmovému združeniu NBCB ako prevádzkovateľovi NRKI, ktoré uvedené údaje poskytne 

http://www.nbcb.sk/
http://www.nbcb.sk/
http://www.sbcb.sk/
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a sprístupní (i) užívateľom NRKI zverejneným na www.nbcb.sk a  (ii) spoločnosti SBCB, ktoré uvedené údaje poskytne 

a sprístupní oprávneným užívateľom SRBI zverejneným na www.sbcb.sk. 

 

 

 

 

V ........................... dňa ..........................    __________________________________ 

podpis žiadateľa 

 

 

 

http://www.nbcb.sk/
http://www.sbcb.sk/

