Informácia o združení SOLUS
podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení nesk. predpisov

Združenie SOLUS, IČO 37935984, sídlo Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľ informačného systému obsahujúceho
registre združenia SOLUS môže s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvať (najmä zhromažďovať, uchovávať a poskytovať
svojim oprávneným členom) osobné údaje osôb, ktoré s niektorým z členov tohto združenia uzavreli zmluvu, prípadne niektorého
člena tohto združenia požiadali o službu, a to na účel tvorby a spracovania informačných súborov na zabezpečenie vzájomného
informovania oprávnených členov združenia SOLUS o klientovej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke a na posudzovanie
klientovej bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zo strany oprávnených členov združenia SOLUS, a to i opakovane, s cieľom
zodpovedného poskytovania úverov a iných služieb.
Aktuálny zoznam členov združenia je k dispozícii na stránke www.solus.sk alebo na vyžiadanie v sídle združenia SOLUS.
Pri spracúvaní osobných údajov môžu byť využívané služby sprostredkovateľa SID Slovensko, a. s., IČO 36240915, sídlo Röntgenova
28, 851 01 Bratislava, alebo jeho právneho nástupcu.
Poskytnutie osobných údajov a uzavretie Zmluvy je dobrovoľné, na základe súhlasu dotknutej osoby, a spravuje sa zákonom
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o podmienkach
spracúvania osobných údajov a ďalšie práva uvedené v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov
(najmä § 20).
Pokiaľ ZUNO je alebo sa stane členom združenia SOLUS pôsobiaceho v Českej republike, IČ 69346925, sídlo Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, vyššie uvedený obsah tejto informácie primerane platí aj pre spracúvanie osobných údajov v
registroch združenia SOLUS pôsobiaceho v Českej republike.
Aktuálny zoznam členov združenia SOLUS pôsobiaceho v Českej republike je k dispozícii na stránke www.solus.cz alebo
na vyžiadanie v sídle ktoréhokoľvek združenia SOLUS.
Pri spracúvaní osobných údajov v registroch SOLUS v Českej republike môžu byť využívané služby sprostredkovateľa Společnost
pro informační databáze, a. s., IČ 26118313, sídlo Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, alebo jeho právneho
nástupcu.

