СПОРАЗУМЕНИЕ
относно кандидатстване за отпускане на заем/и

Днес, .............................., в град...................., между:
.................................................................................................................. ЕГН............................................, наричан по-долу „Заемател”,
и „Зи - Метрикс” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200888528, със седалище и адрес
на управление: град София, район „Лозенец”, ул. Свети Седмочисленици № 9, ет. 3, ап. 14, представлявано от Ян Режи
Стефан Доте - Изпълнителен Директор, чрез търговския си пълномощник
.................................................................................................................. ЕГН............................................, наричан по-долу
„Заемодател”,
се сключи настоящото споразумение, както следва:
1.1. С подписването на настоящото споразумение Заемателят удостоверява, че е запознат от Заемодателя със
следната информация:
a) данните, които идентифицират Заемодателя и неговия представител като администратори на лични данни, които
данни са подробно описани в настоящия договор;
b) че целите на обработването на неговите лични данни са посочените в т.1.2.;
c) че получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити неговите лични данни са посочените в
т.1.3;
d) че личните му данни се предоставят от него доброволно, като при отказ да бъдат предоставени не е възможно
сключването на настоящото споразумение, както и на договора за заем, за който се кандидатства;
e) правото на достъп и правото на коригиране на събраните лични данни, които права се осъществяват по реда на
чл.28а – чл.34 от Закона за защита на личните данни.
1.2. С оглед евентуалното сключване на договор за заем, както и с цел улесняване и съкращаване на процедурата по
достъп до заем в бъдеще от Заемодателя и от други кредитори, Заемателят възлага на Заемодателя, а последният се
задължава да обработва личните данни на Заемателя за следните цели: упражняването на правата и изпълнението на
задълженията по договора за заем, ако последният бъде сключен; оценка на кредитоспособността на Заемателя;
изготвяне на негово кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи негови кандидатствувания за заем от
различни кредитори; осъществяване на маркетинговата дейност на Заемодателя; постоянно публично оповестяване на
кредитоспособността на Заемателя с цел тази информация да послужи за изграждането и поддържането негов
кредитен имидж, достъпен по всяко време за всяко заинтересовано лице и/или орган.
1.3. Предвид посочените в т.1.2. цели Заемателят възлага на Заемодателя, а последният се задължава да разкрива
личните данни на Заемателя на следните получатели и категории получатели: търговски банки, лизингови дружества,
небанкови финансови институции, компании за събиране на вземания, кредитни бюра, телекомуникационни
оператори, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински органи.
1.4. Заемателят възлага на Заемодателя, а последният се задължава да изисква и получава от Националния
осигурителен институт (НОИ), МВР, „Кредитинфо България” АД и от други инстутуции, органи и юридически лица,
намиращите се в техните информационни системи данни за доходите му, извършените от него осигурителни
плащания, имуществените му права и задължения и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД, както и
да обработва получените лични данни за целите по т.1.2. и да ги разкрива на получателите и категориите получатели по
т1.3.
1.5. Заемателят възлага, а Заемодателят се задължава да съхранява безсрочно получените по силата на това
споразумение лични данни, да поддържа в постоянна готовност и оповестява цялостната информация за
кредитоспособността на Заемателя с оглед постигане на целите, посочени в т.1.2.
1.6. Заемателят декларира, че е уведомен за всички обстоятелства по Закона за защите на личните данни във връзка с
обработването на неговите лични данни и предоставянето им съгласно това споразумение, както и че сключва
настоящото споразумение доброволно.
1.7. Заемателят декларира, че Заемодателят предварително му е предоставил стандартен европейски формуляр,
съобразно желания бъдещ заем и въз основа на предлаганите от Заемодателя условия.
1.8. Настоящото споразумение се прекратява по взаимно писмено съгласие на страните.

ЗАЕМАТЕЛ:

ЗАЕМОДАТЕЛ:

