
Výberom možnosti platby prostredníctvom služby „rozsplátkovanie“ prejavujete svoj záujem o poskytnutie 

spotrebiteľského úveru od spoločnosti Ahoj, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 6128/Ba (ďalej len ako „Ahoj, a. s.“), a to za účelom 

financovania platby za Vami zvolený tovar/poskytnutú službu (ďalej len ako „Spotrebiteľský úver“). Po odsúhlasení 

výberu platby prostredníctvom služby „rozsplátkovanie“ budete kontaktovaný/á zo strany spoločnosti Ahoj, a.s. za 

účelom získania všetkých informácií potrebných pre skompletizovanie žiadosti o Spotrebiteľský úver. Vaše osobné 

údaje bude spoločnosť Ahoj, a. s. spracúvať v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, nakoľko sú nevyhnutné na to, aby 

Vás spoločnosť Ahoj, a. s. identifikovala, predbežne vyhodnotila, či budete schopný Spotrebiteľský úver splatiť a v 

prípade splnenia kritérií Vám následne požadovaný Spotrebiteľský úver poskytla. Z uvedeného dôvodu bude 

spoločnosť Ahoj, a. s. Vaše osobné údaje spracúvať v rámci účelu posudzovanie žiadosti o poskytnutie 

Spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti splácať požadovaný Spotrebiteľský úver. Takéto 

posudzovanie bude vykonávané automatizovaným spôsobom, proti výsledkom ktorého môžete namietať a žiadať o 

vykonanie tzv. ľudského zásahu. V prípade, ak spoločnosť Ahoj, a. s. vyhodnotí, že spĺňate podmienky pre poskytnutie 

tohto Spotrebiteľského úveru, Vaše osobné údaje budú následne spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, 

resp. v rámci predzmluvných vzťahov, či z dôvodu plnenia zákonných povinností Ahoj, a.s. aj v rámci účelu: a) 

uzatváranie, plnenie a správa zmluvy o spotrebiteľskom úvere a splnenie si zákonných povinností prevádzkovateľa 

osobných údajov v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru, b) zistenie a overenie 

totožnosti klienta a plnenie iných povinnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 

trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Iné spracúvanie osobných údajov môže byť následne počas 

trvania zmluvného vzťahu vykonávané najmä v súvislosti uplatňovaním nárokov zo zmluvného vzťahu.
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Potvrdením výberu platby prostredníctvom služby „rozsplátkovanie“ potvrdzujete, že ste sa predtým oboznámili s 

informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach s tým súvisiacich, a to nielen v súvislosti s touto 

žiadosťou o Spotrebiteľský úver, ale aj v súvislosti s tým, ak dôjde k poskytnutiu požadovaného Spotrebiteľského 

úveru, a teda k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Ahoj, a.s. Viac informácií o spracúvaní 

osobných údajov máte k dispozícii na webovej stránke Ahoj, a. s. v časti: https://www.ahopozicky.sk/ochrana-

osobnych-udajov/. Všetky tieto informácie máte kedykoľvek k dispozícii v priestoroch spoločnosti Ahoj, a. s. alebo na 

webovej  stránke spoločnosti Ahoj, a. s.: https://www.ahojpozicky.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s tým, že získavanie osobných údajov v mene spoločnosti Ahoj, a. s. 

zabezpečuje spoločnosť Global Payments, s.r.o. so sídlom: V Olšinách 626/80 Praha 10 - Strašnice 100 00, Česká 

republika konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: Global Payments s.r.o., organizačná zložka so sídlom 

Vajnorská 100/B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 010 301.
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