Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu
Určené pre finančných agentov
1. Cieľom týchto informácií je poskytnúť Vám (v texte ďalej aj ako „dotknutá osoba“) odpoveď na to, prečo spracúvame
Vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných
údajov. Tieto informácie sa Vás týkajú pokiaľ ste náš potenciálny finančný agent, finančný agent, zástupca
finančného agenta, prípadne kontaktná osoba finančného agenta.
2. Prevádzkovateľom je 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 (v texte ako „my“ alebo „naša spoločnosť“).
3. Našou zodpovednou osobou je poverený zamestnanec úseku informačných technológií, adresa na doručovanie
písomností je totožná s adresou nášho sídla, elektronická adresa je: dpo@postpo.sk
4. Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom vykonávania svojich práv a povinnosť vyplývajúcich
zo zmluvy o finančnom sprostredkovaní, ktorú sme s Vami uzatvorili, pričom však Vaše osobné údaje spracúvame aj
na iné účely – viď priložený prehľad.
Účel spracúvania Vašich osobných údajov
Rokovanie
o uzatvorení
zmluvy
o finančnom
sprostredkovaní, uzatvorenie a plnenie zmluvy
o finančnom sprostredkovaní a jej následná správa.
Plnenie našich zákonných povinností – napr. vedenie
účtovníctva, správa registratúry, poskytovanie súčinností
orgánom verejnej moci.

Vybavovanie sťažností.

Predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z
trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Prevencia a odhaľovanie protispoločenskej činnosti (tzv.
fraud assessment).

Uplatňovanie našich nárokov a obrana našich práv.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Právny základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. b) nariadenia GDPR.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR. Ide napr.
o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení
neskorších predpisov a zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. b) a c) nariadenia GDPR.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR, zákon č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže sme povinní spracúvať
Vaše osobné údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona
na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR. Takéto
spracúvanie
vykonávame v záujme
prevencie
a odhaľovania trestnej činnosti alebo inej nežiadúcej
protispoločenskej činnosti.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR, pričom

Nahrávanie telefonických hovorov na naše zákaznícke
centrum (call centrum).

Marketingové ponuky – účasť v súťaží.

Zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti webových
služieb.
Vyhodnocovania správania sa návštevníkov webových
stránok a personalizovania obsahu webových stránok
(najmä cookies, IP adresy).

spracúvanie vykonávame v záujme preukazovania,
uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR, aby sme
mohli skvalitniť služby, ktoré Vám poskytujeme, a aby
sme mohli preukázať a obhajovať naše nároky.
To znamená, že na spracúvanie Vašich osobných údajov
sa nevyžaduje Váš súhlas.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov
je Váš súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek
odvolať, pričom dovolanie nemá spätné účinky.
Viac informácií k takémuto spracúvaniu nájdete na našej
webovej stránke tu: https://www.ppabk.sk/pravneinformacie-a-bezpecnost/spracovanie-osobnych-udajov/

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu je nasledovný: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne
číslo a adresa elektronickej pošty, osobné údaje v rozsahu uvedenom na doklade totožnosti, iné osobné údaje v zmysle
požiadaviek zákona č. 186/2009 Z.z., ako napr. údaje z výpisu z registra trestov, z dokladu o vzdelaní a praxi.
6. Osobné údaje získavame predovšetkým od Vás, a to najmä v procese uzatvárania zmluvy a v priebehu trvania
zmluvy (napr. zmena zmluvy, plnenie zmluvy). Osobné údaje môžeme získať aj z verejne dostupných zdrojov ako napr.
obchodný register, živnostenský register, register NBS.
7. Príjemcovia osobných údajov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:
-Členom skupiny Union:
- Union poisťovňa, a.s., IČO: 31322051, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
- Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
- Achmea B. V., Holandsko, IČO: 33235189,
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s korešpondenciou medzi našou spoločnosťou a dotknutými
osobami
- spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií,
- spoločnostiam, ktoré konajú za a v prospech našej spoločnosti v súvislosti s uplatňovaním práv vyplývajúcich zo zmluvy
o finančnom sprostredkovaní,
- externým audítorom,
- orgánom verejnej moci v zmysle platných právnych predpisov.
V priebehu trvania nášho obchodnoprávneho vzťahu môže dôjsť k zmene kategórií príjemcov resp. spoločností
uvedených vyššie, pričom Poisťovňa je oprávnená tento zoznam meniť a dopĺňať. Na tomto mieste je vždy zverejnený
aktuálny zoznam príjemcov.
8. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je vykonávanie finančného
sprostredkovania, a tiež 10 rokov od jeho zániku. V prípade, ak zo zmluvy uplatňujeme právo alebo je právo uplatňované
voči nám, môžeme uchovávať osobné údaje aj dlhšie, a to do uplynutia premlčacej doby
Pokiaľ nedôjde uzatvoreniu príslušnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, Vaše osobné údaje budú bezodkladne
zlikvidované.
Pokiaľ ste nám dali súhlas na použitie Vašich osobných údajov na marketingové účely (účasť v súťaži), používame tieto
osobné údaje po dobu uvedenú vo Vašom súhlase, resp. do doby kým súhlas neodvoláte. Vaše osobné údaje následne
uchovávame po dobu ďalších piatich rokov od ich posledného použitia na tento účel.

9. Vaše práva ako dotknutej osoby
Pokiaľ o Vás spracúvame osobné údaje tak máte voči nám nasledovné práva:
9.1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k
týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
9.2. Právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili Vaše neúplné osobné údaje.
9.3. Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
získavali alebo inak spracúvali.
9.4. Právo na to, aby sme obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
- napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
- spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho
obmedzenie ich použitia,
- nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie nárokov.
9.5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi.
9.6. Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u nás.
9.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných
údajov z našej strany, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
9.8. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
9.9. Ak Vaše osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše
osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) písomne na adrese nášho sídla
b) písomne na elektronickej adrese dpo@postpo.sk,,
c) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáhate a kedy a
kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; kópiu zápisnice Vám odovzdáme.
10. Naša spoločnosť vo vzťahu k Vám nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov za
účelom vyhodnotenia určitých osobných aspektov dotknutých osôb (profilovanie).
11. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho výslovného súhlasu nami zverejnené.
12. Prenos osobných údajov
Naša spoločnosť predpokladá, že uskutoční prenos Vašich osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných
údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 7 týchto informácií). Do tretích krajín uskutočníme prenos Vašich osobných
údajov iba ak Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také
rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a zároveň ak Vy máte
k dispozícii vymožiteľné práva a účinná právne prostriedky nápravy.

