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DOTAZNÍK KLIENTA
ZA ÚČELEM PODÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU SPOJENÉHO S NÁVRHEM NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

VYPLNÍ KLIENT:
POŽADOVANÝ ÚDAJ
jméno a příjmení

adresa trvalého bydliště

adresa přechodného bydliště
případně bydliště v České
republice
datum narození
a
rodné číslo
Osobní stav
(ženatý/svobodný)

Výše příjmu Klienta
v roce 2018
v roce 2017
v roce 2016
Aktuální výše příjmu Klienta
Označení zaměstnavatele

Počet osob žijících s Klientem ve
společné domácnosti
manželka (ano/ne)
počet vyživovaných dětí
počet jiných vyživovaných osob

MÍSTO K VYPLNĚNÍ

POZNÁMKA

Popis majetku Klienta
nemovitý majetek

movitý majetek

2

Označení všech věřitelů
jméno/firma věřitele
bydliště/sílo věřitele
datum narození/IČO
a
specifikace veškerých závazků
(dluhů)
popis závazku
(půjčka/neuhrazené pojistné,
apod.)
celková výše dluhu

mám dluhy z podnikání
ANO/NE

Pokud ano, k jakým věřitelům
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telefonní kontakt

e-mailová adresa
Veškeré výše uvedené závazky (dluhy) prosím doložte kopiemi příslušných dokumentů (např. smlouva
o (zá)půjčce, soudní rozhodnutí, exekuční příkaz, atd.).

Informace o zpracování Vašich osobních údajů (GDPR)
Veškerá data, informace a dokumenty, které zašlete na e-mailovou adresu volejnik@akvolejnik.cz, nebo
které nám doručíte jiným způsobem (např. poštou či prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného
na webových stránkách akvolejnik.cz), poskytujete k rukám Mgr. Martina VOLEJNÍKA, advokáta, který je
dle příslušných právních předpisů na úseku nakládání s osobními údaji (GDPR) v postavení správce těchto
Vašich osobních údajů (dále jen jako „Advokát“).
Advokát zpracovává Vaše osobní údaje výhradně za účelem (i) právního posouzení Vaší finanční bonity
ve vztahu ke splnění zákonných předpokladů pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na
povolení oddlužení (dále jen jako „Insolvenční návrh“) a (ii) vypracování Insolvenčního návrhu a související
právní dokumentace.
Advokát a priori Vaše osobní údaje (s výhradou dále uvedených subjektů) NIKOMU nepředává. Advokát
poskytne Vaše osobní údaje výhradně příslušnému insolvenčnímu soudu, resp. platně ustanovenému
insolvenčnímu správci.
Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naleznete pod tímto odkazem:
https://www.akvolejnik.cz/soubor/informace-klientum-o-zpracovani-osobnich-udaju/
Zasláním tohoto (částečně) vyplněného formuláře na výše uvedenou e-mailovou adresu či jeho předáním
k rukám Mgr. Martina VOLEJNÍKA, advokáta potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi, které se týkají
zpracování Vašich osobních údajů s tím, že současně potvrzujete že jste byli poučeni o Vašich právech a
povinnostech v rozsahu a způsobem dle příslušných normativních ustanovení.
V případě jakýchkoli Vašich dotazů ohledně zpracování osobních údajů ze strany naší advokátní
kanceláře, se na mě, prosím, obdobně obracejte.
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