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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  
PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU Z FONDU  
NA ZABEZPEČENIE CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI PSS, a. s.

I. VŠEOBECNE
Vážení žiadatelia o poskytnutie príspevku, vážení zástupcovia žiadateľov.

Úvodom si Vás dovoľujeme informovať, že spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany 
je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov a zabezpečení ich ochrany 
postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám bližšie informácie o  spracúvaní Vašich osobných údajov 
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Prostredníctvom tohto dokumentu Vás informujeme najmä o tom, aké údaje o Vás spracúvame, na aké účely 
ich spracúvame, aké sú právne základy na ich spracúvanie, komu Vaše údaje poskytujeme, ale aj o tom, ako 
dlho údaje uchovávame, alebo aké máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov práva.

II. ZÁKLADNÉ POJMY
V tejto časti by sme Vás radi informovali o obsahu a význame niektorých pojmov, ktoré v tomto dokumente 
používame.

GDPR    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Osobné údaje   Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo 
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré 
sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Fond    Fond na zabezpečenie charitatívnej činnosti PSS, a. s. 

Žiadateľ   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá pre seba žiada poskytnutie príspevku. 

Zástupca žiadateľa  Fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať za žiadateľa a v mene žiadateľa žiada 
o  poskytnutie príspevku z  fondu. V  prípadoch, kedy je žiadateľom právnická 
osoba, považujeme na účel tejto informácie za zástupcu žiadateľa štatutára 
právnickej osoby, resp. inú osobu oprávnenú konať za žiadateľa (napr. prokurista, 
splnomocnenec a pod.).

Dotknutá osoba   Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Koho konkrétne považujeme 
za dotknutú osobu na účely tejto informácie je bližšie vysvetlené v článku IV. tejto 
informácie.

Príjemca   Príjemcom je v zmysle GDPR každý subjekt, ktorému sú spracúvané osobné údaje 
poskytované. Za príjemcu sa v zmysle GDPR nepovažujú orgány verejnej moci, ktoré 
môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie 
alebo členského štátu.
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III. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?
V zmysle GDPR je prevádzkovateľom subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii je 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 
004, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej len 
„Prevádzkovateľ“ alebo „PSS, a. s.“).

Ďalšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa, okrem vyššie uvedenej adresy, sú
 – +421 2 58 55 58 55 (Centrum telefonických služieb PSS, a. s.)
 – infopss@pss.sk

Prevádzkovateľ má v zmysle GDPR určenú zodpovednú osobu, ktorú je možné v prípade otázok v súvislosti 
so spracúvaním Vašich osobných údajov kontaktovať e-mailom na osobneudaje@pss.sk, alebo písomne 
na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, 
Slovenská republika.

IV. O KOM ÚDAJE SPRACÚVAME, KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA 
NA ÚČELY TEJTO INFORMÁCIE?
Osobné údaje spracúvame o žiadateľoch o poskytnutie príspevku z fondu a zástupcoch žiadateľov. 

V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov o nasledovných 
kategóriách dotknutých osôb:
 – žiadatelia
 – zákonní zástupcovia žiadateľov (napr. rodičia maloletého žiadateľa)
 – zástupcovia žiadateľa na základe rozhodnutia súdov SR (napr. opatrovníci) 
 – zástupcovia žiadateľa konajúci na základe plnej moci udelenej zo strany žiadateľa

V prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov o nasledovných 
kategóriách dotknutých osôb:
 –  štatutári žiadateľa (napr. konatelia, členovia predstavenstva a pod.), resp. iné osoby oprávnené konať 

v mene žiadateľa (napr. prokuristi, osoby konajúce na základe plnej moci udelenej žiadateľom a pod.)

V. OD KOHO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Vo všeobecnosti získavame údaje priamo od dotknutých osôb. V prípadoch, kedy je žiadateľ zastúpený 
zástupcom, získavame údaje žiadateľa od jeho zástupcu. 

VI. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Spracúvame iba také údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na naplnenie účelu spracúvania. Vo 
všeobecnosti spracúvame:

 –  všeobecné identifikačné údaje – meno, priezvisko, prípadne akademický titul
 –  kontaktné údaje – adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa
 –  údaje identifikujúce vzťah dotknutej osoby k  subjektu v  mene ktorého koná – údaje o  členstve 

v štatutárnom orgáne, prípadne o inej funkcii
 –  v niektorých prípadoch údaje týkajúce sa zdravia žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou
 –  údaje z dokladov nevyhnutných na preverenie pravdivosti údajov, uvedených dotknutou osobou 

(napr. doklad totožnosti)
 –  v prípade žiadateľov fyzických osôb aj údaje potrebné na naplnenie predmetu zmluvného vzťahu, 

najmä údaje nevyhnutné na poukázanie príspevku z fondu (číslo bankového účtu a pod.)
 –  v prípade splnomocnených zástupcov žiadateľov aj prípadné ďalšie údaje v rozsahu, v akom vyplývajú 

z plnej moci
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VII. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACÚVAME A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA?
Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzený účel.

Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje:

1.  Uzatvorenie zmluvného vzťahu a naplnenie obsahu zmluvného vzťahu. 
Tento účel v sebe zahŕňa nasledovné čiastkové účely:

1. 1.  Posúdenie, či žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku z fondu. Na tento účel PSS, a. s., 
v niektorých prípadoch spracúva aj údaje týkajúce sa zdravia žiadateľa.

  Jedna z  možností poskytnutia príspevku z  fondu je prípad kedy PSS, a. s., poskytuje z  fondu 
žiadateľovi príspevok na zmiernenie nepriaznivej situácie, v  ktorej sa žiadateľ ocitol z  dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu (napr. príspevok na finančne náročný lekársky zákrok, príspevok 
na zakúpenie nevyhnutnej zdravotníckej pomôcky a pod.). Na preverenie opodstatnenosti podanej 
žiadosti je nevyhnutné, aby PSS, a. s., vedela posúdiť skutočnosť zdravotného postihnutia žiadateľa 
a opodstatnene príspevok poskytnúť.

  Právnym základom spracúvania údajov pri účele uvedenom v  tomto bode je nevyhnutnosť 
spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania 
opatrení pred uzatvorením zmluvy - článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  Údaje týkajúce sa zdravia je možné v zmysle GDPR spracúvať iba v prípade, ak existuje niektorá 
z presne uvedených výnimiek. Výnimku zo spracúvania údajov o zdraví pre tento účel predstavuje 
osobitný výslovný súhlas žiadateľa - článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR.

  Poskytnutie údajov na tento účel je nevyhnutné, bez ich poskytnutia nemôžu byť vykované opatrenia 
pred uzatvorením zmluvy, čo má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy a poskytnutia príspevku 
žiadateľovi.

1. 2.   Príprava zmluvnej dokumentácie a naplnenie obsahu zmluvy.
  PSS, a. s., poskytuje príspevky z fondu na základe písomných zmlúv, z ktorých vyplýva PSS, a. s., 

poskytnúť konkrétnemu žiadateľovi príspevok v konkrétnej výške a konkrétnou formou. V prípadoch, 
kedy je žiadateľ fyzickou osobou a je zastúpený inou osobou, resp. ak je žiadateľ právnickou osobu 
a koná prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, alebo inej osoby, je obsahom tohto účelu aj 
preverenie skutočného oprávnenia zástupcu konať za žiadateľa.

  Právnym základom spracúvania údajov pri účele uvedenom v tomto bode je:

 –  vo vzťahu k žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania opatrení pred uzatvorením 
zmluvy - článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 –  vo vzťahu k osobám konajúcim za žiadateľa oprávnený záujem PSS, a. s. - článok 6 ods. 1 
písm. f) GDPR.

Oprávneným záujmom PSS, a. s., je identifikácia osôb oprávnených konať za žiadateľa. PSS, a. s., má záujem 
uzatvárať platné zmluvy, preto má záujem preveriť, či osoby konajúce za žiadateľov sú skutočne oprávnené 
konať v  ich mene, na čo je spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za žiadateľov, na tento účel 
nevyhnutné.

Na naplnenie uvedeného účelu je nevyhnutné, aby PSS, a. s., spracúvala osobné údaje dotknutých osôb, 
preto bez ich poskytnutia nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a poskytnutiu príspevku.

2. Dodržiavanie ustanovení právnych predpisov.
  Nevyhnutnosť spracúvania údajov vyplýva aj z právnych predpisov, najmä predpisov upravujúcich 

oblasť daní a účtovníctva.
  Právny základ pri tom to účele je totožný s právnym základom, na základe ktorého boli údaje získané, 

resp. je právnym základom plnenie zákonných povinností PSS, a. s. – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.  Archivácia vo verejnom záujme.
  Účelom tohto spracúvania je plnenie povinností PSS, a. s., v  oblasti archívnictva a  registratúry. 

Právnym základom spracúvania je pôvodný právny základ získania osobných údajov.
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VIII. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje uchovávame iba počas doby potrebnej na dosiahnutie účelu spracúvania.
Dĺžka uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sú spracúvané, ako aj od kategórie osobných 
údajov, ktoré sú spracúvané.

Vo všeobecnosti osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy so žiadateľom.
V prípade žiadateľov, ktorým nebol na základe ich žiadosti príspevok poskytnutý, sú údaje uchovávané po 
dobu jedného roku od rozhodnutia PSS, a. s., o neposkytnutí príspevku.
Osobné údaje o zdraví žiadateľa uchovávame 1 mesiac od poskytnutia príspevku z fondu žiadateľovi, resp. 
do momentu odvolania súhlasu so spracúvaním údajov o zdraví v prípade, ak odvolaniu dôjde skôr. 

IX.  KTO SÚ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KOMU MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
POSKYTNUTÉ?

Vo všeobecnosti sú osobné údaje určené pre PSS, a. s., bez potreby ich sprístupňovania ďalším príjemcom, 
v istých situáciách však k ich poskytovaniu prísť môže. V prípade poskytovania údajov príjemcom však PSS, 
a. s., dbá na to, aby boli údaje poskytované iba v nevyhnutnej miere.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:
1.  Slovenská pošta, a. s., kuriérske spoločnosti, resp. iné subjekty, ktoré PSS, a. s., využíva na doručovanie 

písomností a zásielok.
2. subjekty zabezpečujúce realizáciu platobného styku.

X.  PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN, RESP. DO MEDZINÁRODNÝCH 
ORGANIZÁCIÍ

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

XI.  AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých 
osôb.

XII.  AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
GDPR priznáva každej dotknutej osobe, vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov, niekoľko práv, o ktorých 
by sme Vás radi informovali. Využitie jednotlivých práv je viazané na splnenie podmienok uplatnenia práva, 
napr. na konkrétny právny základ spracúvania, na existenciu automatizovaného rozhodovania a pod.
V tejto informácii Vás chceme informovať o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním na vyššie uvedené 
účely. Súčasne by sme Vás radi aj v krátkosti informovali o podmienkach uplatnenia jednotlivých práv. 

 –  PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. V zmysle tohto práva máte nárok od PSS, a. s., požadovať 
potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú a ak áno, máte nárok na prístup k spracúvaným 
údajom a nárok na informácie uvedené v článku 15 GDPR.

 –  PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva máte nárok od PSS, a. s., požadovať, 
aby PSS, a. s., opravila osobné údaje, ktoré o Vás spracúva, za predpokladu, ak sú nesprávne. V zmysle 
tohto práva máte súčasne nárok požadovať, aby PSS, a. s., doplnila Vaše osobné údaje v prípade, ak 
nie sú úplné.

 –  PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva máte nárok od PSS, a. s., 
požadovať aby boli vaše osobné údaje vymazané v prípadoch, kedy tak ustanovuje článok 17 GDPR 
za podmienok uvedených v odseku 1. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že právu na výmaz údajov nie je 
možné vyhovieť, ak je splnená niektorá z podmienok v odseku 3. Článku 17 GDPR (napr. archivácia 
vo verejnom záujme, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a pod.).
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 –  PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Máte právo od PSS, a. s., požadovať, aby došlo 
k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov. Prípady, v ktorých je možné toto právo uplatniť 
sú uvedené v článku 18 GDPR.

 –  PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Na základe tohto práva máte právo preniesť o Vás spracúvané 
osobné údaje od PSS, a. s., k inému prevádzkovateľovi. Podmienky uplatnenia tohto práva, ako aj 
spôsob jeho realizácie zo strany prevádzkovateľov, upravuje článok 20 GDPR.

 –  PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Toto právo je možné využiť 
v prípade údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu PSS, a. s., podľa článku 6 ods. 1. 
písm. f) GDPR. 

 –  PRÁVO ODVOLAŤ UDELENÝ SÚHLAS. Ako je uvedené v článku VII. tejto informácie, za účelom 
posúdenia niektorých žiadostí o  poskytnutie príspevku z  fondu je spracúvanie údajov ozdraví 
žiadateľa. Na možnosť takéhoto spracúvania musí žiadateľ udeliť PSS, a. s., súhlas. V prípade, ak 
ste PSS, a. s., udelili takýto súhlas, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním. V prípade, ak dôjde k odvolaniu 
súhlasu pred uzatvorením zmluvy so žiadateľom a poukázaním príspevku z fondu, bude to znamenať 
ukončenie posudzovania možnosti poskytnúť príspevok takémuto žiadateľovi, nakoľko PSS, a. s., 
bude povinná ukončiť spracúvanie údajov o zdraví takéhoto žiadateľa.

 –  PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOZORU. Dotknutá osoba má právo podať ohľadom 
spracúvania osobných údajov sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Bližšie podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú uvedené v  GDPR. Svoje práva môžete uplatniť 
prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných 
údajov PSS, a. s.


