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Služba Kúp teraz, zaplať o 30 dní je krátkodobou bezúročnou pôžičkou od spoločnosti Ahoj, a. s. so sídlom: Dvořá-
kovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 48113671, DIČ: 21200064485, IČDPH: SK7020000680, spol. zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I., Odd. Sa, vl.č.: 6128/B ako veriteľa (ďalej aj len ako „Ahoj, a. s.“). Výberom 
platby prostredníctvom služby „Kúp teraz, zaplať o 30 dní“ prejavujete svoj záujem o poskytnutie pôžičky od spoločnosti 
Ahoj, a. s. a to za účelom financovania kúpnej ceny Vami objednaného tovaru (ďalej len „Pôžička“). Po odsúhlasení výberu 
platby prostredníctvom služby „Kúp teraz, zaplať o 30 dní“ budete presmerovaný na zabezpečenú internetovú stránku 
spoločnosti Ahoj, a. s., kde musíte doplniť svoje ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre posúdenie Vašej žiadosti 
o poskytnutie Pôžičky.
Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v rámci formulára pri objednaní tovaru, a ktoré následne uvediete v rámci žiadosti 
o Pôžičku, 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 túto Pôžičku splatiť a v prípade spl-
nenia kritérií Vám následne požadovanú Pôžičku poskytla. Z uvedeného dôvodu bude spoločnosť Ahoj, a. s. Vaše osobné 
údaje spracúvať v rámci účelu posudzovanie žiadosti o poskytnutie Pôžičky, vrátane posudzovania schopnosti splácať 
požadovanú Pôžičku. Takéto posudzovanie bude vykonávané automatizovaným spôsobom, proti výsledkom ktorého mô-
žete namietať a žiadať o vykonanie tzv. ľudského zásahu.
V prípade, ak spoločnosť Ahoj, a. s. vyhodnotí, že spĺňate podmienky pre poskytnutie tejto Pôžičky, Vaše osob-
né 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 pôžičke 
a splnenie si zákonných povinností prevádzkovateľa osobných údajov v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní 
pôžičky, 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.

Potvrdením výberu platby prostredníctvom služby „Kúp teraz, zaplať o 30 dní“ 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 žiados-
ťou o Pôžičku, ale aj v súvislosti s tým, ak dôjde k poskytnutiu požadovanej Pôžičky, 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://ahoj.shopping/ochrana-osobnych-udajov.
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