Zoznam príjemcov a kategórií príjemcov

Poštová poisťovňa a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410,
zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 953/B [ďalej len „Poisťovňa“]
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady [EÚ] 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [ďalej len „Nariadenie“] a zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [„ďalej aj „ZOOU“] týmto
zverejňuje zoznam príjemcov a kategórie príjemcov osobných údajov.

Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Členovia skupiny Poštovej banky:
- Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava [riadiaci podnik],
- Poštová poisťovňa, a. s., IČO: 31 405 410, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811
02 Bratislava,
- PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ.
spol., a. s., IČO: 31 621 317, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
- Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., IČO: 35
904 305, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
- PB Finančné služby, a. s., IČO: 35 817 453, so sídlom Hattalova 12, 831 03
Bratislava,
- 365.fintech, a.s., IČO: 51 301 547, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava – mestská časť Staré Mesto a
- SPPS a.s., IČO: 46 552 723, so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
- Amico Finance, a.s., IČO: 48 133 671, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
2. finanční agenti, ktorí majú udelené povolenie na výkon finančného sprostredkovania
alebo poradenstva podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. asistenčné spoločnosti, na zabezpečenie asistencie klientom v prípade poistnej
udalosti
4. lekári a zdravotnícke zariadenia v súvislosti s poskytovaním súčinnosti likvidátorom
Poisťovne, pri poistných udalostiach, ktoré súvisia so škodou na zdraví
5. zaisťovne
6. poradenské a auditorské spoločnosti
7. Slovenská asociácia poisťovní
8. spoločnosti a osoby zabezpečujúce súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
Poisťovne
9. notári
10. znalci

11. spoločnosti zabezpečujúce služby ukladania, archivácie a likvidácie dokumentov
12. spoločnosť TECHCAR, a. s., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 35 861 789 za
účelom spolupráce pri likvidácii škodových udalostí
13. spoločnosť AIS Software, a.s., Provazníkova 84, 613 00 Brno, Česká republika, IČO:
607 445 11, na účel zabezpečenia údržby, technickej podpory a rozvoja softwarových
produktov
14. spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby, spracovanie a zasielanie korešpondencie
klientom Poisťovne
15. spoločnosti zabezpečujúce poskytovanie služieb call centra.

Poisťovňa má právo meniť zoznam a kategórie príjemcov pre jednotlivé informačné systémy.
O týchto skutočnostiach informuje Poisťovňa aktualizáciou tohto dokumentu na
www.postovapoistovna.sk v časti Spracovanie osobných údajov Zoznam príjemcov a kategórií
príjemcov.
Orgány verejnej moci a iné subjekty, ktorým sa poskytujú osobné údaje v súlade so
zákonnou povinnosťou a nie sú v zmysle Nariadenia považované za príjemcov,
predovšetkým:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Národná banka Slovenska
Súdy
orgány činné v trestnom konaní
súdny exekútori
orgány v oblasti správy daní
služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba
finančnej polície
Policajného zboru
Centrum právnej pomoci
Protimonopolný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a
Národný bezpečnostný úrad
správca alebo predbežný správca v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní,
vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení, alebo dozorný správca vykonávajúci
dozornú správu,
orgány dohľadu iného členského štátu, orgánu dohľadu na skupinou, kolégium orgánov
dohľadu, Európsky orgán dohľadu
Sociálna poisťovňa.

