
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (ďalej iba „Nariadenie“) udeľujem Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., so 
sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, zapísaná 
v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej iba 
„Prevádzkovateľ“) súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na účel kontaktovania 
mojej osoby s ponukou úveru, o ktorý som prejavil záujem. 

 

Súčasne prehlasujem, že som bol v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom pred udelením 
tohto súhlasu informovaný o nasledovných skutočnostiach: 

 

Údaje o prevádzkovateľovi: 

Prevádzkovateľ tak, ako je zadefinovaný vyššie. 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:  

e-mailová adresa: osobneudaje@pss.sk, 

tel. č.:   +421 915 777 508 

 

Účel spracúvania:  

Kontaktovanie za účelom ponuky úveru, o ktorý som prejavil záujem. 

 

Právny základ spracúvania: 

Udelený súhlas. Bez udelenia súhlasu by spracúvanie mojich osobných údajov nebolo 
možné a Prevádzkovateľ by ma nevedel osloviť s ponukou úveru, o ktorý som prejavil 
záujem.  

 

Príjemcovia osobných údajov: 

- osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa činnosť ako viazaní finanční agenti 
- spoločnosť InterWay, s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 

35 728 531, prostredníctvom ktorej zabezpečuje Prevádzkovateľ správu svojej 
webovej stránky 

 

Prenos údajov do tretích krajín: 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii. 

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie: 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované rozhodovanie, 
ani profilovanie osôb. 

 

Doba uchovávania: 

Osobné údaje na vyššie uvedený účel Prevádzkovateľ uchováva najdlhšie do konca mesiaca 
august 2020. 

 

 



 

Práva dotknutej osoby: 

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdam v zmysle Nariadenia 
postavenie dotknutej osoby. Ako dotknutá mám nasledovné práva: 

- právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
- právo na opravu nesprávnych osobných údajov 
- právo na vymazanie osobných údajov 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
- právo na prenosnosť osobných údajov 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky 
 

Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžem domáhať za podmienok ustanovených 
Nariadením.  

 

Nakoľko je spracúvanie založené na poskytnutom súhlase, mám ako dotknutá osoba právo 
súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré bolo realizované pred odvolaním súhlasu. 

Udelený súhlas môžem odvolať elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu 
osobneudaje@pss. 


