
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Slovenská distribúcia, 
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“): 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?  

Prevádzkovateľom je spoločnosť Generali Slovenská distribúcia, a. s., so sídlom Lamačská 
cesta 6257/ 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 54 067 197, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7302/B (ďalej ako „Generali  Slovenská distribúcia “ alebo 
„prevádzkovateľ“). 

Koho údaje a v akých situáciách spracovávame? 

V rámci obchodnej činnosti spracovávame v nevyhnutnom rozsahu najmä osobné údaje:  

• o potenciálnych klientoch našich partnerov (tj. napr. záujemcovia o poistenie, o poskytnutie 
hypotekárneho úveru alebo investovanie) pre účely vypracovania ponuky alebo kalkulácie, a to aj 
v prípade ak k uzatvoreniu konkrétnej zmluvy nedôjde;  

• o osobách, s ktorými sme spoločne pripravili finančnú analýzu;  

• o prípadných zákonných alebo právnych zástupcoch vyššie uvedených osôb (napr. rodičia, 
splnomocnenci, advokáti, opatrovníci, dediči, atď.);  

• o návštevníkoch našich objektov a o ďalších osobách, ktoré s nami komunikujú (napr. sa na nás 
obracajú telefonicky alebo písomne);  

 

Aké údaje spracovávame?  

• Identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, miesto 
narodenia, adresa, identifikačné číslo podnikajúcich fyzických osôb, pokiaľ dojednávaný 
produkt súvisí s podnikaním, číslo dokladu totožnosti). V tomto prípade ide o povinné údaje. 
V prípade potencionálneho klienta a klienta sa jedná o údaje, bez ktorých nemôžeme pripraviť 
ponuku, dojednať konkrétne produkty a poskytovať naše služby. Aj u ostatných osôb 
potrebujeme poznať ich identitu, vedieť s kým komunikujeme. Nad rámec týchto povinných 
údajov nám tiež môžete uviesť titul, ktorý Vám bol udelený.  

• Kontaktné údaje (najmä emailová adresa a telefónne číslo, príp. korešpondenčná adresa, 
pokiaľ si prajete komunikovať na inej adrese než na adrese trvalého pobytu). Pokiaľ nám 
poskytnete emailovou adresu či telefónne číslo, bude naša komunikácia rýchlejšia 
a efektívnejšia.  

• Sociodemografické údaje, pokiaľ sú potrebné pre posúdenie napr. poistného rizika (najmä vek 
a povolanie).  
Príklady: Váš vek potrebujeme pri príprave ponuky životného poistenia, Vaše povolanie 
potrebujeme vedieť pri príprave ponuky poistenia zodpovednosti z výkonu povolania. Vek 
aj povolenie nám umožnia pripraviť ponuku konkrétneho produktu či služby, ktorá bude 
najviac zodpovedať Vašim potrebám.  



• Ďalšie údaje, pokiaľ sú potrebné pre prípravu  finančnej analýzy alebo podľa charakteristiky 
požadovaného produktu pre posúdenie rizika, a to najmä Vaše požiadavky a potreby, ďalej 
napr. údaje o Vašich príjmoch, rizikovom správaní, vykonávaných športoch, znalostiach 
a skúsenostiach v oblasti investícií, údaje o predmete poistenia atď.  
Príklady: Pri vytvorení plnohodnotnej analýzy Vašich potrieb potrebujeme vedieť Vaše 
finančné, rodinné údaje, vrátane Vašich záujmov. Pri ponuke poistenia domu potrebujeme 
poznať jeho umiestnenie, v prípade havarijného poistenia potrebujeme poznať údaje 
o vozidle, v prípade poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti sa Vás budeme pýtať na Vaše 
príjmy, v ponuke poistenia osôb nás pri budúcich poistených zaujíma, či sú fajčiari alebo či 
nevykonávajú nejaký rizikový šport, pri ponuke životného poistenia sa budeme pýtať napr. na 
Vašu finančnú situáciu, Vaše skúsenosti s investíciami, toleranciu k riziku a schopnosť niesť 
stratu.  

• Údaje z našej a o našej vzájomnej komunikácií 
Príklady: V  rámci predzmluvného rokovania zaznamenávame Vaše požiadavky a  potreby, 
taktiež spolu môžeme komunikovať napr. o zmenách Vašich požiadaviek, budeme odpovedať 
na Vaše otázky, námety či sťažnosti atď., či už s nami budete komunikovať osobne, 
prostredníctvom webových stránok, telefonicky, emailom alebo inak.  

• Údaje o využívaných produktoch a službách  
Príklady: V rámci nášho oprávneného záujmu Vám chceme tiež ponúkať produkty, ktoré ešte 
nevyužívate, pokiaľ sú pre Vás vhodné.  

• Údaje o platobnej morálke, bonite a dôveryhodnosti  
Príklad: Pre vytvorenie ponuky a následného uzatvorenia  niektorých produktov a služieb, 
ktoré sú v  portfóliu našej spoločnosti, potrebujeme poznať údaje o platobnej morálke, bonite 
a dôveryhodnosti, a to napr. v rámci dojednávania o hypotekárneho úveru.  

• Údaje potrebné k plneniu zmluvy  
Príklady: Pre výber najvhodnejšieho produktu či služby z portfólia našej spoločnosti od Vás 
potrebujeme získať čo najpresnejšie údaje. Zároveň údaje získavame z vlastného šetrenia 
i z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencii.  

• Biometrické údaje  
Biometrické údaje v prípade, že ste sa rozhodli podpísať zmluvu či iný dokument tzv. 
biometrickým podpisom.  
 

V  prípade osôb, ktorým priamo neposkytujeme naše produkty a služby, napr. zákonný alebo právny 
zástupca, návštevník objektov a osôb, ktoré s  nami komunikujú, spracovávame osobné údaje v  užším 
rozsahu. Spravidla ide iba o  základné identifikačné a  kontaktné údaje a  údaje vyplývajúce zo 
vzájomnej komunikácie. V odôvodnených prípadoch spracovávame údaje získané v súlade s právnymi 
predpisy aj od iných subjektov či údaje, ktorá nám stanovia právne predpisy. Osobné údaje 
spracovávame z dôvodu plnení právnych a/alebo zmluvných povinností a/alebo pre účely našich 
oprávnených záujmov.  

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje?  

Pre prípravu zmluvy a jej uzatvorenie 

 Pokiaľ prejavíte záujem o služby a produkty v našom portfóliu, Vaše osobné údaje spracovávame, aby 
sme vyhodnotili Vaše požiadavky a potreby a vykonali všetky úkony pred samotným uzatvorením 
zmluvy. Pokiaľ sa rozhodnete stať naším klientom, budeme spracovávať Vaše osobné údaje v rámci 
plnenia uzatvorenej zmluvy. Pre toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas.  



Pre plnenie zmluvy  

Spracovanie osobných údajov je nutné pre riadnou správu uzatvorených zmlúv, vrátane ich zmien 
a  ukončení. Pre toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas. 

Spracovanie osobných údajov osôb, ktoré sa zapoja do súťaže (tzv. súťažitelia), ktoré prevádzkovateľ 
realizuje ako organizátor súťaže, je potrebné pre účely organizovania a následného vyhodnotenia 
súťaže. Pre toto spracovanie nepotrebujeme Váš súhlas. 

Zákonne povinnosti prevádzkovateľa  

Niektoré právne predpisy nám priamo ukladajú povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje, príp. 
spracovávané údaje postupovať ďalším subjektom. Pre toto spracovávanie nepotrebujeme Váš súhlas. 
Ide najmä o tieto účely spracúvania:  

• Uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o finančnej službe vrátane starostlivosti o klienta (napr. 
služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz 

• Kontrola kvality, dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových 
záznamov 

• Vybavovanie sťažností, porušení ochrany osobných údajov (data breach)  
• Riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti 
• Evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie; identifikácia klienta 

na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 
• Aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok 
• Pasívne súdne spory 
• Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov 
• Správa registratúry 
• Medzinárodná výmena daňových informácií pre účely FATCA a CRS/DAC2 
• Realizácia opatrení na potlačenie šírenia ochorenia COVID-19 a ochrany života a zdravia v 

súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. 

Tieto účely vychádzajú najmä z nasledujúcich právnych predpisov:  

• Nariadenie  
• Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, 
• Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, 
• Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, 
• Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu, 
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
• Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 



• Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, 
• Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
• Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
• Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
• Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy 

daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,     
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
• Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Na základe našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany  

Ďalším dôvodom pre spracovávanie Vašich osobných údajov sú naše oprávnené záujmy. Pre toto 
spracovaní nepotrebujeme Váš súhlas.  

K spracovaniu z dôvodu oprávnených záujmov dochádza pre účely:  

• Vyhodnocovanie a riadenie rizík 

Správame sa v súlade so zákonom obozretne, zaisťujeme stabilitu a splniteľnosť našich záväzkov.  

• Kontrola kvality, dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových 
záznamov.  

• Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu pri komunikácií 
s klientami 

• Riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Bránime sa vzniku škôd, ktoré by mohli byť zapôsobené protiprávnym konaním. Z dôvodu bezpečnosti 
používame tiež v našich obchodných miestach a  ďalších objektoch kamerové systémy (o  ich príp. 
použití sú návštevníci informovaní pri vstupu napr. prostredníctvom grafických ikon). V prípade, ak 
návštevníkom umožňujeme vstup do zabezpečených priestorov objektov, vyžadujeme preukázanie 
totožnosti.  

• Vybavovanie podnetov na porušenie Kódexu správania 
• Vybavenie podnetov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára 

V prípade spracovávania Vašich osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu máte právo uplatniť 
námietku.   

Pokiaľ uplatníte námietku, sme povinní Vaše údaje ďalej pre daný účel nespracovávať, s výnimkou, 
toho ak v rámci šetrenia zistíme, že máme k takémuto spracovávaniu vážne oprávnené dôvody alebo 
je spracovávanie za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov. V prípade, že vznesiete 
námietku proti priamemu marketingu, nebudú už osobné údaje pre tento účel ďalej spracovávane.  

Na základe Vami udeleného súhlasu 

Ďalším dôvodom pre spracovávanie Vašich osobných údajov je Vami udelený súhlas k ich 
spracovávaniu.  Váš súhlas vyžadujeme v týchto prípadoch:   



• Uzatvorenie a správa zmlúv prostredníctvom biometrického podpisu, 
• Vybavovanie podnetov na porušenie Kódexu správania, 
• Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu pri komunikácií 

s osobou, s ktorou nie je sme v zmluvnom vzťahu, 
• pri niektorých súťažiach. 

Pokiaľ je spracovávanie založené na Vašom súhlase, môžete svoj súhlas  kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovávania údajov do okamihu odvolania súhlasu, a ani na 
spracovávanie údajov z iných právnych dôvodov, pre ktoré nie je Váš súhlas vyžadovaný. 

Spracúvanie osobných údajov vo verejnom záujme 

Ďalším dôvodom pre spracovávanie osobných údajov je realizácia opatrení na potlačenie šírenia 
ochorenia COVID-19 a ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Takéto  
spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Pre toto spracovaní 
nepotrebujeme Váš súhlas. 

Ako osobné údaje získavame? 

Najčastejšie získavame údaje priamo od Vás napr. pri príprave finančnej analýze alebo napr. v rámci 
spoločnej komunikácii.  

Príklady: Môžeme od Vás získať nové osobné údaje pri komunikácii o  zmene zmluvy, od všetkých osôb, 
ktorá sa na nás obracajú, získavame ich osobné údaje pri vybavovaní ich dotazov, žiadostí, sťažností 
(napr. právny zástupca). Za účelom skvalitňovania nami poskytovaných služieb, pre účely rokovaní 
o uzatvorení alebo zmene zmluvy a pre plnenie zmluvných povinností tiež získavame hlasové záznamy 
telefonických hovorov, o čom Vás vždy na začiatku hovoru informujeme. Tieto nahrávky môžu slúžiť 
rovnako ako dôkaz v prípadnom súdnom alebo správnom konaní.  

Osobné údaje získavame tiež v súlade so zákonom z verejne dostupných zdrojov (napr. z verejných 
registrov), a iných  verejných evidencií, príp. z klientom zverejnených údajov (napr. na internete apod.)  

Osobné údaje môžeme získať aj od iných subjektov ako napr. Národná banka Slovenska, Skupina 
Generali, iné finančné inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, atď. 
Príklady: Udelili ste inému subjektu súhlas s postúpením Vašich osobných údaj našej spoločnosti. 
 

Ste povinný poskytnúť nám údaje, ktoré od Vás žiadame? 

Pokiaľ v tejto informácií či v konkrétnom prípade nie je uvedené inak, potom sa jedná o údaje, ktoré  
vyžadujeme, pretože sú potrebné pre prípravu alebo uzatvorenie zmluvy, pre plnenie zmluvy, splnenie 
zákonnej povinnosti či pre ochranu našich oprávnených záujmov. Poskytnutie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našej 
zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa. V takom prípade je dotknutý osoba povinná poskytnúť 
relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 
zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 
osoby podľa príslušných právnych predpisov. Pokiaľ dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje 
poskytnúť prevádzkovateľovi, následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť 
prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe služby, o ktoré mala záujem. 

Príklad: Pri uzatvorení zmluvy požadujeme Vaše identifikační údaje, pretože bez nich by sme nemohli 
uzavrieť zmluvu ani plniť naše zmluvné záväzky. 



Kto spracováva Vaše údaje, komu ich postupujeme? 

Vaše osobné údaje spracováva Generali Slovenská distribúcia, a.s., IČO: 447 95 084, so sídlom 
Lamačská cesta 6257/3/A 841 04 Bratislava ako prevádzkovateľ osobných údajov. Spracovávať Vaše 
osobné údaje tiež budú naši sprostredkovatelia poskytujúci vysoký štandard ochrany osobných údajov, 
ktorí údaje spracovávajú pre nás na základe našich pokynov. Vaše osobné údaje môžeme tiež 
v  odôvodnených prípadoch poskytnúť ďalším prevádzkovateľom.  

Vaše údaje poskytujeme týmto kategóriám príjemcov:  

• našim zmluvným partnerom v rámci skupiny Generali či mimo nej (napr. iné spoločnosti zo skupiny 
Generali v rámci outsourcingu, našim obchodným zástupcom, dodávateľom informačných technológií, 
poskytovateľom poštových služieb, callcentrám; advokátom, spoločnostiam, ktoré vymáhajú naše 
pohľadávky, marketingovým agentúram; tlačiarňam, poskytovateľom spisových a archivačných 
služieb);  

• iným subjektom v  prípadoch, keď nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo 
pokiaľ je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdy, polícia, Národná banka 
Slovenska, exekútori);  

• v obmedzenom rozsahu akcionárom v rámci reportingu. 

Dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín? 

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín zamýšľame len v prípadoch uvedených v tejto časti. 
Vo všetkých ostatných prípadoch nezamýšľame prenos osobných údajov do tretích krajín.  

Pre účely evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie; identifikácia klienta 
na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi zamýšľame preniesť Vaše osobné údaje do 
tretej krajiny - osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované spoločnostiam v rámci Skupiny Generali. 

Pre účely vedenia aktívnych súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok zamýšľame 
preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín, ktoré sú členskými štátmi systému zelenej karty. 

Pre účely ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu 
zamýšľame preniesť Vaše osobné údaje do USA (pri službe Mailchimp). 

Pre účely medzinárodnej výmeny daňových informácií pre účely FATCA a CRS/DAC2 zamýšľame 
preniesť Vaše osobné údaje do USA a signatárskych štátov CRS (Common Reporting Standard). 

 

Ako dlho u nás budú osobné údaje uchovávané? 

Ako finančný agent sme povinní uchovávať Vaše údaje najmenej počas piatich rokov od skončenia 
platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje po dobu 
trvania prípadných súdnych sporov či iných konaní. V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný právny 
predpis, archivujeme zákonom stanovenú dobu dokumenty, v ktoré obsahujú Vaše údaje. V prípadoch 
keď je právnym základom udelenie súhlasu, spracovávame osobné údaje po dobu udelenia súhlasu.  

Dochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu? 

V rámci povinnosti postupovať obozretne a pre ochranu našich oprávnených záujmov analyzujeme 
vaše údaje, aby sme Vám mohli ponúkať vhodné produkty a služby, ktoré naša spoločnosť ponúka (tzv. 
profilovanie). Profilovanie tiež používame pre účely vytvorenia ponuky, ktorá najlepšie zodpovedá 



Vašim potrebám a pre účely rozhodnutí, s ktorými ponukami Vás oslovíme. V rámci týchto analýz však 
nikdy nedochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu.  

Rovnako vykonávame profilovanie aj v rámci účelu riadenia rizika podvodu a oznamovania 
protispoločenského konania, a to vytváraním scenárov na zachytenie potenciálneho podvodu. 

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? 

Právo na prístup 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú 
spracovávané, a  pokiaľ spracovávané sú, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom 
a právo na informácie (napr. o účeloch spracovávania, dobe spracovávania, ako údaje získavame, kto 
je príjemcom údajov a aké máte práva). Máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, pokiaľ týmto 
právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.  

Právo na opravu  

Máte právo na to, aby sme  bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás 
týkajú. Máte rovnako právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť 

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Právo na výmaz  

Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ:  

• osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracovávané,  

• odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre 
spracovávanie (napr. pro obhajobu našich právnych nárokov),  

• vznesiete námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza pre účely našich 
oprávnených záujmov, avšak len vtedy pokiaľ zároveň neexistujú žiadne závažné oprávnené dôvody 
pre spracovávanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ nie je  
spracovávanie zároveň nutné pre určenie, výkon nebo obhajobu našich právnych nárokov,  

• vznesiete námietku proti priamo marketingu,  

• sú osobné údaje spracovávané protiprávne.  

Aj v týchto prípadoch však platí, že Vaše právo sa neuplatní a my nie sme povinní a v niektorých 
prípadoch ani oprávnení Vaše údaje vymazať, pokiaľ je naďalej ich spracovanie nevyhnutné pre plnenie 
zákonných povinností alebo pre účely archivácie (výskumu či štatistiky) či pre určenie, výkon alebo 
obhajobu našich právnych nárokov.  

Právo na obmedzenie spracovania   

Máte právo, aby sme obmedzili spracovávanie, pokiaľ:  

• popierate presnosť osobných údajov,  

• spracovávanie je protiprávne a odmietate výmaz a namiesto toho žiadate o obmedzenie 
spracovávania,  



• ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme údaje pre účely spracovávania, ale vy ich požadujete pre 
určenie, výkon nebo obhajobu svojich právnych nárokov,  

• vzniesli ste námietku proti spracovávaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody 
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane. V prípade obmedzenia 
spracovávania budú Vaše údaje označené a nebudú po obmedzenú  dobu predmetom ďalších operácií.  

Právo na prenosnosť  

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vy osobne, v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Toto 
oprávnenie Vám prináleží len vtedy, ak je spracovávanie založené na súhlase alebo na zmluve a za 
predpokladu, že sa súčasne spracovávanie vykonáva automatizovane. V takom prípade máte právo na 
to, aby sme predali Vaše osobné údaje priamo druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky 
možné a pokiaľ tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva alebo právom chránené záujmy iných osôb.  

Právo vzniesť námietku  

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré 
vykonávame z dôvodu našich oprávnených záujmov a právo vzniesť námietku proti spracovávaniu pre 
účely priameho marketingu. Pokiaľ uplatníte námietku, sme povinní Vaše údaje ďalej pre daný účel 
nespracovávať, okrem prípadu keď v rámci šetrení zistíme, že máme k tomuto spracovávaniu vážne 
oprávnené dôvody alebo pre určenie, výkon nebo obhajobu právnych nárokov. V prípade, že vznesiete 
námietku proti priamemu marketingu, nebudú už osobné údaje pre tento účel ďalej spracovávane.  

Všetky oznámenia na vyššie uvedené žiadosti vykonávame bezplatne. Pokiaľ sú však podané žiadosti 
zjavne nedôvodné nebo neprimerané, príp. sa opakujú, môžeme: 

• uložiť zaplatenie primeraného poplatku,  

• odmietnuť žiadosti vyhovieť.  

S  ohľadom na skutočnosť, že pri vybavovaní Vašich žiadostí dochádza k  nakladaniu s  Vašimi osobnými 
údajmi, môžeme Vás požiadať o  poskytnutí dodatočných informácii nevyhnutných k  preukázaniu 
Vašej totožnosti, aby nedošlo k  vyzradeniu Vašich osobných údajov neoprávnenej osobe.  

Právo odvolať súhlas 

Pokiaľ je spracovávanie založené na Vašom súhlase, môžete svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracovávania údajov do okamihu odvolania súhlasu, ani na spracovávanie 
údajov z iných právnych dôvodov, pre ktoré nie je Váš súhlas vyžadovaný. 

Kto je osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov a ako ju môžete kontaktovať? 

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a  s  výkonom všetkých 
Vašich práv je Vám k  dispozícií osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov. Našu osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov môžete kontaktovať (napr. so svojimi žiadosťami, dotazmi či 
sťažnosťami) na adrese: Generali Slovenská distribúcia, a.s., Lamačská cesta 6257/ 3/A, 841 04 
Bratislava, alebo elektronicky na adrese: dpo.distribucia@generali.sk.   
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