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Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s. ako prevádzkovateľa, Vám 

ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa 

článkov 13 a 14 Nariadenia 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 (ďalej len „nariadenie“): 

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov Genertel a Európska 

cestovná poisťovňa , so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej ako „Generali Poisťovňa“ alebo 

„prevádzkovateľ“). 

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú: dpo.sk@generali.com a Generali Poisťovňa, a. s., 

Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava. 

  

3. Účel spracúvania: Osobné údaje, ktoré poskytnete Generali Poisťovni v súvislosti s touto aktivitou budú 

spracúvané na účely efektívneho riadenia krízového stavu v súvislosti s pandemickou situáciou spôsobenou 

vírusovým ochorením Covid-19. Spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je Poskytnutie osobných 

údajov na vyššie uvedený účely nie je povinné, nakoľko právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je 

založený na dobrovoľnom súhlase. Všetky osobné údaje sú spracovávané pomocou manuálnych, počítačových 

alebo telematických nástrojov, aby bola zaručená ich bezpečnosť a dôvernosť. 

 

4. Právny základ: Súhlas dotknutých osôb. 

 

5. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: 

Guestcloud – poskytovaľ riešenia na zber údajo 

 

6. Zber údajov bude prebiehať prostredníctvom servrov v tretích krajinách.  

 

7. Doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje spracúvané v rámci tohto účelu budú uchovávané po dobu, 

ktorá je stanovená v súhlase.  

 

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného 

účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.  

 

9. Zdroj osobných údajov: zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je: 

 zamestnanec, 

 viazaný finančný agent. 

 

10. Rozsah osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: 

 titul, meno priezvisko,  

 získateľské číslo,  

 Informácia o zaočkovaní prvou a/alebo druhou dávkou vakcíny proti vírusovému ochoreniu Covid-19  

 

11. Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má nasledujúce práva:  

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, 

b) právo na opravu,  

c) právo na vymazanie,  

d) právo na obmedzenie spracúvania,  

e) právo namietať proti spracúvaniu, 

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov, 

g) právo odvolať súhlas  

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 
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Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia. Dotknutá osoba si 

uvedené práva uplatňuje v súlade s nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 

prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácii, 

informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

 


