
Informační list 
Spotřebitelský úvěr


Samostatný zprostředkovatel (SZ) 

Obchodní firma: Vesta realitní kancelář, s.r.o., sídlo: Pohraniční 463/5, 405 02 Děčín I, tel. +420 412 514 521, email 
info@rkvesta.cz, IČ: 28735013 DIČ: CZ28735013. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem Ústí nad 
Labem, odd. C, vl. 29468. Samostatný zprostředkovatel vedený v registru ČNB. Tuto registraci lze ověřit na 
www.cnb.cz. 

Informace pro klienta 

1. Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, má klient právo odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Bližší informace jsou specifikované v příslušném ustanovení 
občanského zákoníku.  

2. V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem zprostředkovatele, se oprávněná osoba 
může obratit se svojí stížnost na společnost Vesta realitní kancelář s.r.o. Stížnost je možné zaslat písemně na adresu 
firmy nebo na emailovou adresu mtonder@rkvesta.cz. 

3. Věcně příslušný orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu při nabízení, poskytování 
nebo zprostředkování stavebního spoření a spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční 
služby, je Finanční arbitr.  

4. Výše odměny, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se 
zprostředkováním smlouvy ospotřebitelském úvěru na bydlení bude uvedena v předsmluvních informacích. 

5. Klient má oprávnění vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského 
úvěru na bydlení poskytujízprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel 
zprostředkovává.  

6. Klient byl informován o tom, že zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu od klienta i od poskytovatele 
nebo třetí osoby. 

7. Klient byl informován o zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli 
doplňkovou službou. 

8. Navržené řešení není radou dle §85 zákona o spotřebitelském úvěru. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a prohlášení ve smyslu zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

Já, níže podepsaný uděluji tímto vědomě, svobodně a dobrovolně svůj výslovný souhlas společnosti Vesta realitní 
kancelář s.r.o., sídlem Pohraniční 463/5, 405 02 Děčín I, IČ: 28735013, jako správci osobních údajů (dále jen 
„správce“) k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ”) zpracovávala osobní údaje o mé osobě v rozsahu: jméno, příjmení, rodné 
číslo, datum narození, adresu mého bydliště / trvalého pobytu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, údaje o 
příjmech, nákladech (výdajích) a dluzích a bankovního spojení, jakož i údaje o parametrech a procesních krocích v 
souvislosti s jednotlivými produkty, které budou realizovány prostřednictvím správce nebo zpracovatele pro mou osobu, 
a které jsem uvedl a správci dobrovolně poskytl v žádosti (včetně příloh) o poskytnutí úvěru a bankovních účtů. 

Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou. 

Souhlas se rovněž vztahuje na tyto citlivé osobní údaje o zdravotním stavu současném i v minulosti, tělesných mírách, o 
dědičných zátěžích, pracovních neschopnostech, životních návycích, jakož i na další citlivé údaje, které klient uvede. 
Osobní údaje mohou být předány kterékoliv finanční instituci oprávněné vykonávat svou činnost na území ČR. 
Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím ve smyslu §4 písm. e) zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zejména následující nakládání s osobními údaji: 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, 
uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. 



Dále správci udílím svůj výslovný souhlas ve vztahu k veškerým mým osobním údajům, s jejichž zpracováním jsem 
výše udělil souhlas, souhlasím s tím, že budou zpracovávány: 

• Za účelem využívání takových osobních údajů a uchovávání fotokopie mého občanského průkazu v rámci předmětu 
podnikání správce, tj. zprostředkování poskytování úvěrů a za účelem předkládání nabídky služeb souvisejících s 
produkty finančních institucí spolupracujících se správce; 

• V rozsahu všech shora uvedených osobních údajů, jakož i v rozsahu dalších osobních údajů o mé osobě, které správce 
získá v souvislosti se svou činností od třetích osob, zejm. od finančních institucí spolupracujících se správcem, a to i 
takových údajů, které by jinak u takových třetích osob podléhaly důvěrnému režimu; 

• Po dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však po dobu 10 let ode dne podpisu tohoto 
souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu mezi mnou a 
finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu; 

• S tím, že svůj souhlas správci uděluji i k tomu, aby všechny shora uvedené osobní údaje o mé osobě a fotokop ii 
mého občasného průkazu předal jiným subjektům jako správcům, zejm. finančním institucím spolupracujícím se 
správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které jsem uzavřel nebo které uzavřel s uvedenými subjekty 
správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněných 
na můj návrh.  

Prohlašuji, že jsem byl správcem poučen: 

• O tom, že mohu kterýkoli ze shora uvedených souhlasů odvolat, a že takové odvolání je možné učinit písemně 
prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání určeno, a že takové odvolání 
souhlasu může být důvodem pro odstoupení správce od smluv uzavřených mezi mnou a správcem; 

• O tom, že osobní údaje mohou být zpřístupněny vedle správce i třetím osobám, jejich aktuální seznam je k dispozici v 
sídle správce; 

• O mém právu požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby a o povinnosti 
správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, ve smyslu ustanovení §12 ZOOÚ; 

• Ve smyslu ustanovení §21 ZOOÚ o tom, že jako subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce 
nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, mohu požádat správce nebo jiného zpracovatele o vysvětlení, nebo mohu požadovat, aby správce nebo 
jiný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;  

• O tom, že v případě mého zjištění nebo domněnky, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s 
ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení nebo po něm požadovat odstranění vzniklého 
stavu, zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, a správce je povinen mé žádosti 
vyhovět; 

• O tom, že osobní údaje nejsem povinen poskytnout, a tudíž je správci poskytuji pro zpracování dobrovolně. Dále v 
souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou, že 
jsem skutečným majitelem peněžních prostředků, které budou z mé strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo 
obchodním vztahem zprostředkovaným společností Vesta realitní kancelář s.r.o., a že tyto peněžní prostředky 
nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. 

V …………………………….  dne ……………………………… 

Jméno a příjmení: Jméno, příjmení:

Rodné číslo: Rodné číslo:

Druh a číslo dokladu: Druh a číslo dokladu: 

Vydal: Vydal: 

Podpis: Podpis:


