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Informace ve věci úvěrové společnosti Home Credit 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. února 2017 Vaši žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci ve věci 
úvěrové společnosti Home Credit, která chystá s využitím čínské zkušenosti hodnocení 
bonity žadatele o úvěr podle toho, jaké kontakty má osoba ve svém mobilu.  K této věci Vám 
sděluji: 
 
Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vaše 
žádost proto byla posouzena jako žádost o konzultaci podle § 29 odst. 1 písm. h) zákona       
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
 
Jak sám uvádíte, uvedená společnost uvažovaný způsob hodnocení žadatelů chystá. Úvahy 
o stanovení způsobu zpracování osobních údajů dozoru Úřadu nepodléhají. Dozoru Úřadu 
podléhá již zahájené zpracování osobních údajů. 
 
Vámi uvedená dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, případně i údajů třetích osob, není 
jedinou podmínkou legálnosti zpracování osobních údajů. Podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona 
o ochraně osobních údajů je správce povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající 
pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Tuto 
povinnost je správce povinen plnit bez ohledu na to, že případně získal souhlas subjektu 
údajů se zpracováním osobních údajů. 
 
Pokud by tedy společnost Home Credit hodnocení bonity žadatelů uvedeným způsobem 
začala provádět a Úřad by v této věci obdržel doložený podnět, který by odůvodňoval další 
postup, Úřad by se jím zabýval. 
 
 
 
 
                                                                                        JUDr. Jiří Žůrek   
                                                                           ředitel odboru pro styk s veřejností 
                     (podepsáno elektronicky)       
 

Vážený pan 
Jan Šinágl 
předseda SODALES SOLONIS z. s. 
IDDS: qqufvh3 


		2017-02-20T13:44:43+0000
	Not specified




