
Prohlášení společnosti Business Money,a.s. o splnění povinnosti dle §11 z č. 

101-2000 Sb.  faktoringové obchody 
 

Business Money,a.s. (factor) si dovoluje dodavatele (vývozce) ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn informovat o 

zpracovávání jeho osobních údajů a o jeho právech. 

 

Factor informuje dodavatele (vývozce), že bude zpracovávat jeho osobní údaje 

v rozsahu v rozsahu stanoveném zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a to: 

 

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo a nebylo-li přiděleno, datum 

narození, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Jde-li o podnikající 

fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo 

podnikání a identifikační číslo. 

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název vč. odlišujícího dodatku nebo další 

označení, sídlo identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osob, 

které jsou jejím statutárním orgánem nebo členem, údaje uvedené pod výše uvedeným 

písmenem a). 

Je-li dodavatel (vývozce) zastoupen na základě plné moci, provádí factor zpracování 

osobních údajů ve stejném rozsahu jako u fyzické osoby (viz. písm. a) výše) a 

předložením plné moci. Je-li dodavatel (vývozce) zastoupen zákonným zástupcem, 

provádí faktor zpracování osobních údajů ve stejném rozsahu jako u fyzické osoby (viz. 

písm. a) výše). 

Zpracování osobních údajů provádí factor za ůčelem dle zákona č. 253/2008 Sb. o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

– zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činností a 

financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání. 

 

Současně factor informuje dodavatele (vývozce), že za podmínek stanovených v ust. §12 

Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn má na 

základě své předchozí písemné žádosti: 

 

1. právo na informace o zpracovávání svých osobních údajů 

2. právo na opravu svých osobních údajů 

3. další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb. , zejména: 

 

3.1 požádat factora o vysvětlení, zjistí-li že tento provádí zpracování jeho osobních 

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života subjektu údajů 

nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

zpracování 

3.2 požádat factora, aby odstranil takto vzniklý stav. 

Současně má dodavatel (vývozce) v případě porušení povinností factora právo obrátit se 

na Úřad na ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 

 

Business Money, a.s. 


