INFORMAČNÉ MEMORANDUM

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PREAMBULA
Tento dokument upravuje právne základy, účely spracovania, spôsoby spracúvania a rozsah spracúvania osobných
údajov spoločnosťou ŽIVOT V POHODE s.r.o., ako aj retenčné doby a zoznam práv dotknutých osôb. Zároveň
dokument obsahuje aj základné informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ŽIVOT V POHODE s.r.o.
IDENTIFIKÁCIA
Spoločnosť ŽIVOT V POHODE s.r.o., so sídlom na Duklianska 54/7A, 971 01 Prievidza, IČO: 46 375 228, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36800/R (ďalej len „ŽVP“), je evidovaná v
Registri finančných agentov a finančných poradcov pod registračným číslom: 233137 a získala od NBS oprávnenie
vykonávať činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania
vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Zodpovedný člen štatutárneho orgánu
spoločnosti ŽVP je Libor Kytka, trvale bytom na Ondrejova 11/4, 971 01 Prievidza, evidovaný v Registri finančných
agentov a finančných poradcov pod registračným číslom 225425.
Ako podriadený finančný agent podlieha zákonu č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „ZoFS“) a
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
PRIVACY POLICY
Všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími
štandardmi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné
údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie s klientmi a ako tieto údaje používame
a chránime.
ŽVP poskytuje komplexné odborné služby v oblasti financií, a to vďaka vytvoreniu finančného plánu na mieru, ktorý
zabezpečí lepší dôchodok, zhodnotí majetok, ochráni príjmy a pomôže s financovaním bývania. Spoločnosť ŽVP je
prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich klientov a potenciálnych klientov.
1. Osobné údaje, ktoré spracúvame
Pri sprostredkovaní finančných služieb, zmlúv a/alebo produktov spracúvame osobné údaje, ktoré nám boli
dobrovoľne poskytnuté pri vypĺňaní analýzy osobných financií a ktoré sú potrebné pre vypracovanie finančného plánu
na mieru. Ide predovšetkým o nasledovné osobné údaje:
a) Identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto narodenia, štátna
príslušnosť, doklad totožnosti, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, mobil, e-mail, bankové spojenie
a iné);
b) Údaje týkajúce sa pracovného zaradenia klienta (napr. firma, pozícia, doba pracovného kontraktu a iné);
c) Údaje týkajúce sa finančnej situácie klienta (napr. hrubý príjem, čistý príjem, 13. plat, odmeny);
d) Údaje o zdravotnom stave klienta (napr. výška, hmotnosť, choroby, úrazy a iné);
e) Údaje vzťahujúce sa k predmetnej zmluve (napr. pri sprostredkovaní poistenia vozidla údaje z technického
preukazu vozidla);
f) Údaje pre zistenie Vašich potrieb a požiadaviek (napr. povolanie, rodinné pomery, vzdelanie, prevádzkované
športy a koníčky, údaje získané na základe záznamov z rokovania);
g) Údaje z monitoringu (napr. záznamov o využívaní online služieb, IP adresy);
h) Údaje z korešpondencie (napr. požiadavky zaslané prostredníctvom aplikácií, záznamy z tzv. "day after calls");
i) Odvodené údaje (napr. osobné číslo, ktoré sme Vám pridelili);
j) Osobitné kategórie osobných údajov (informácie o zdravotnom stave, biometrický podpis);
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k) Ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje pre poskytnutie služby finančného plánovania a sprostredkovania
finančných produktov a služieb.
ŽVP ďalej môže poskytovať služby a sprostredkovávať uzavretie zmluvy, aj v ďalších oblastiach mimo trhu s finančnými
produktmi, v takých prípadoch spracovávame údaje, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie a/alebo výkon zmluvy, na
účely oprávnených záujmov, na účely plnení našich právnych povinností (napr. osobné údaje potrebné na dodržiavanie
zákona č. 297/2008 Z.z.), alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.
2. Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje našich klientov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov,
a to najmä:
a) V súvislosti a na základe plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení
podľa osobitných zákonov, najmä podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v
znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, zákon č. 297/2008
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ďalších;
b) V súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby, najmä na účel jednoznačnej
identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi klientmi;
c) Pre vnútorné kontroly, vyhodnocovanie rizík, interné administratívne potreby a analytické či compliance
procesy alebo zabezpečenia IT;
d) Pre potreby evidencie pošty, sťažností a reklamačného konania;
e) Pre rozvoj obchodnej činnosti;
f) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne
vysokej kvality nami poskytovaných služieb a finančných produktov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti,
ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;
g) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej vnútornej
administratívy osobných údajov klientov;
h) V súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov - konkrétne analýzy osobných financií, činnosti
finančného sprostredkovania, predkladanie a sprostredkovanie finančných produktov;
i) V súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk klientom a potencionálnym klientom, na
základe našich oprávnených záujmov, ktorými je dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti –
rentability poskytovaných služieb a predávaných finančných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám
máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch.
Poskytnutie osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a) a b) je zákonnou povinnosťou a neposkytnutie by nám
znemožnilo splniť si naše zmluvné a zákonné povinnosti. V prípade neposkytnutia legislatívou požadovaných osobných
údajov Vám nemusí byť poskytnuté sprostredkovanie finančných služieb, zmlúv a/alebo produktov. Ako záruku
dodržiavania našich záväzkov sme však zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel
alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje
klientov nezverejňujeme. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich
prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.
3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste
nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci sprostredkovania finančných služieb, zmlúv a/alebo produktov o Vás získali,
podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov
smerujúcich k individualizovaným ponukám našich finančných produktov a služieb a celkovému zlepšenie Vášho
finančného plánu. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim
potrebám.
4. Iní príjemcovia

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich klientov zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami,
ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo
sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
a) Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy;
b) Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia;
c) Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov;
d) Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich klientov alebo
verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.
Vždy však dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu
spracúvania.
Spracúvanie osobných údajov prebieha v rozsahu, spôsobom a na účel stanovený zákonom č. 186/2009 Z.z. o
finančnom sprostredkovaní, v znení neskorších predpisov, na účel vykonávania finančného, sprostredkovania,
identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, iné účely vyplývajúce z tohto zákona, ako aj na plnenie úloh a
povinností finančného agenta podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
5. Práva dotknutej osoby
Platné právne predpisy a Nariadenie resp. zákon Vám zabezpečujú najmä:
a) Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a
pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. §
21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste
špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b) Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste
nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte
právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať
výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so
spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné
údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a
nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona,
môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto
môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je
spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo
obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia
zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás
obdŕžať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o
to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému
prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na
základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči
takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ
nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a
slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje
naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s
takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať
nebudeme.
g) Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením
resp. zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte
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Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej
republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07
Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento
súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek
neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich
produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť,
a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.
6. Získavanie osobných údajov
Osobné údaje, ktoré o našich klientoch spracúvame, získavame v prvom rade priamo od našich klientov. Tieto pritom
môžeme od klientov získavať priamo, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov – podriadených finančných
agentov ŽVP, ktorí ich spracúvajú v náš prospech a na základe našich pokynov.
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vyššie uvedené pochádzajú z týchto zdrojov:
a) Údaje ste nám poskytli, napr. v súvislosti s poskytnutím služby, uzavretím zmluvy alebo dobrovoľne
v priebehu spolupráce a/alebo obchodného vzťahu, najmä vyplnením príslušného formulára;
b) Od Vás z marketingových akcií a kampaní;
c) Údaje sme získali od finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracujeme, a s ktorou sú osobné údaje zdieľané na
základe zmluvného vzťahu;
d) Od tretích osôb, ktoré sú oprávnené s Vašimi osobnými údajmi nakladať a odovzdať nám ich;
e) Od orgánov verejnej moci;
f) Z verejne dostupných zdrojov - verejné registre, evidencia a Vami zverejnené údaje na internete;
ŽVP združuje údaje o Vás v interných systémoch. Ak uzatvárate napríklad ďalšiu zmluvu, tieto informácie budú
prepojené s Vašimi ďalšími údajmi, ktoré ste nám poskytli už predtým. Týmto je zaručená aktuálnosť všetkých dát.
V rámci povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a pre ochranu našich oprávnených záujmov posudzujeme
riziká tiež na základe analýz Vašich údajov (tzv. profilovanie), a to aj pred uzatvorením zmluvy (napr. posudzujeme, či
ste schopní plniť Vaše budúce zmluvné záväzky). Profilovanie tiež používame na vytvorenie ponuky, ktorá najlepšie
zodpovedá Vašim potrebám a na účely rozhodnutia, s ponukou akých produktov Vás oslovíme. V rámci týchto analýz
ale nikdy nedochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu (keďže do neho vstupuje konkrétnej viazaný zástupca)
7. Uchovávanie osobných údajov
ŽVP spracúva osobné údaje už od doby začatia rokovaní o sprostredkovaní finančných služieb, zmlúv a/alebo
produktov s klientom a/alebo potenciálnym klientom, ktorý prejavil záujem o sprostredkovanie finančných služieb,
zmlúv a/alebo produktov. ŽVP spracováva osobné údaje pre účely realizácie požadovaného zmluvného vzťahu,
požadovanej služby alebo produktu. Osobné údaje ŽVP spracováva v rámci prípravných rokovaní na účely posúdenia
Vašich požiadaviek a potrieb, skúseností a znalostí v oblasti finančných služieb, Vašej finančnej situácie, majetkových a
rodinných pomerov, zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti, vzdelania a pod. V súvislosti s uzatvorením zmluvy sú
ŽVP spracúvané tiež osobné údaje, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy s danou finančnou inštitúciou, pričom
u takých osobných údajov ŽVP vystupuje v úlohe spracovateľa osobných údajov.
Tieto osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vašou osobou a následne do doby premlčania
možných nárokov z tohto zmluvného vzťahu vyplývajúcich, pokiaľ iný právny predpis neustanovuje lehotu dlhšiu.
Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa klienta je stanovená platnými právnymi predpismi,
registratúrnym a archivačným poriadkom spoločnosti alebo súhlasom klienta so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje klientov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že
osobné údaje spracúvame:
a) Na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) Z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
c) Z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) Z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania.
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Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta pre účely finančného sprostredkovania je
stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi finančnou inštitúciou a Dotknutou
osoby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Doba uchovávania osobných
údajov týkajúcich sa klienta pre marketingové účely je stanovená na 5 rokov od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak
je klientovi sprostredkovaná zmluva o poskytnutí finančnej služby. Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa
potenciálneho klienta pre marketingové účely je stanovená na 3 roky od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak nebola
klientovi sprostredkovaná zmluva o poskytnutí finančnej služby.
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na
špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.
V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania, ŽVP spracúva Vaše osobné údaje po celú dobu trvania
takéhoto konania a následne až do momentu, kedy je zjavné, že na konanie nebude nadväzovať žiadne ďalšie (napr.
do vysporiadania záväzkov).
8. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25.5.2018
Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s
týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu. Naša
spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky,
prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa
bodu 6 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.
9. Zmeny týchto pravidiel
Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či
zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych
predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným
spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.
PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ŽVP ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1
písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona - spracúvanie je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ale najmä v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, resp. §13
ods. 1 písm. f) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Čo sa týka
osobitných predpisov, Vaše osobné údaje spracúvame najmä v zmysle:
 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;
 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na účely propagácie služieb, dobrého mena a povesti prevádzkovateľa:
 právnym základom sú oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV






spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo v medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná;
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby;
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej
strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva Dotknutej osoby vyžadujúce
si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na
spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú len naše oprávnenie spracúvať osobné údaje, ale aj povinnosť
Dotknutých osôb poskytnúť svoje osobné údaje. Napríklad ak klient pri uzatváraní obchodného vzťahu odmietne
spoločnosti predložiť občiansky preukaz alebo neumožní spoločnosti vyhotoviť si z neho kópiu, ZVP je povinná s
takýmto klientom odmietnuť uzatvorenie obchodu alebo obchodného vzťahu.
V zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona sme pristúpili k prijatiu primeraných technických, organizačných,
personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
 zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie
a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich
pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov,
dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na
účel spracovateľskej operácie;
 povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné
informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv
dotknutej osoby;
 riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo
nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov –
neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu,
pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na
zmiernenie rizika).
INFORMÁCIE O ÚČELE SPRACÚVANIA A DOBE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje
môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom,
ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o
zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných
osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo
dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je
potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať
na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o
účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje
nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr
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pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým
spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom poskytovania privátnych finančných služieb.
Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:
Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné
údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných
záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej
primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa
spravuje uchovávanie osobných údajov.
Ako prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:
 boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
 boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste
nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov
odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná
retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby
(najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné
splniť.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami
vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich
náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej
osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané
osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.
UZATVÁRANIE ZMLÚV ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI S POUŽITÍM BIOMETRICKÉHO PODPISU
V prípade, ak sa ako klient rozhodnete využiť možnosť uzatvárať zmluvy a/alebo akékoľvek s nimi súvisiace dokumenty
aj prostredníctvom takých elektronických prostriedkov, ktoré sú spôsobilé zachytiť obsah týchto úkonov a to najmä
zachytením rýchlosti, tlaku a sklonu Vášho podpisu (digitalizovaný vlastnoručný podpis alebo dynamický biometrický
podpis), súhlasíte v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), aby Prevádzkovateľ –Život v pohode s.r.o., spracúval Vaše
biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické parametre pohybu ruky ako sú
rýchlosť, tlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo a pod., a to na účely výkonu činností finančného
sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých
zákonov a elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie. Súhlas udeľujete po
dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a/alebo spôsobom,
akým ste ho udelili.
Ďalej súhlasíte s tým, že takáto forma Vášho vlastnoručného podpisu je považovaná za písomnú formu v zmysle § 40
ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne vyhlasujete, že všetky Vami
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takto urobené úkony (podpisy) uznávate za svoje a akceptujete, že takto vyhotovené (podpísané) právne úkony sa
považujú za písomné v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zároveň beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez preukázania
dôvodu, jednostranne rozhodnúť o nevyužití vyššie definovaných elektronických prostriedkov pri uzatváraní zmlúv
a/alebo akýchkoľvek s nimi súvisiacich dokumentov.
V prípade, ak ste sa ako podriadený finančný agent pre potreby výkonu činnosti finančného sprostredkovania a
elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie rozhodli dovoliť Prevádzkovateľovi –
Život v pohode s.r.o., spracúvať Vaše biometrické údaje, súhlasíte v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby
Prevádzkovateľ spracúval Vaše biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické
parametre pohybu ruky ako sú rýchlosť, tlak, rytmus, sklon, zdvih, zrýchlenie, tempo a pod., a to na účely výkonu
činností finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a
o zmene niektorých zákonov a elektronizácie vypĺňania zmluvnej a akejkoľvek inej s tým súvisiacej dokumentácie.
Súhlas udeľujete po dobu trvania zmluvy o vykonávaní činnosti sprostredkovateľa uzatvorenej medzi Vami a
Prevádzkovateľom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne a/alebo spôsobom, akým ste ho udelili.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:






právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej
osoby;
v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným
údajom a právo získať tieto informácie:
 informáciu o účeloch spracúvania;
 informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
 informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
 ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
 informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti
takémuto spracúvaniu;
 informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame
a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných
údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na
poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo
získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania
žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť
dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať
poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby
obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:



právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby;
právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;

Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c)

právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:



právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky,
že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta
voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo
práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
Nariadenia;
právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú
technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení,
aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba
ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;



Pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s
obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu+ nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných
údajov potrebné:








na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva
členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia,
ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1.
Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných
údajov; alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ
(i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii)
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv)
nám to ukladá zákonná povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:






právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J.
tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so
súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej
únie alebo členského štátu;
právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek
sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov
tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:




právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,
článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie;
právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa
oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie
z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
f)

právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:



právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
 sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku
9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;
 sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné;



Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým
poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše
osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je
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dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od
Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:










právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f)
Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
*v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e)
alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia+
právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby,
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely
priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že
ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje
sa už na také účely nesmú spracúvať;
(v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti
spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických
špecifikácií;
právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je
spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu
Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri
spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:


právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju
podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia *t. j. s výnimkou
prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a
Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a
slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby+;

Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba
máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní,
vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V
prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom
súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov
Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo
dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
i)

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane
osobných údajov, ktorého obsahom je:



právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov
alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
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Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými
prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom,
ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
 meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
 označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt,
prípadne právnu formu a identifikačné číslo;
 predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov
porušili;
 dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
 kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo
uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;
Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených
prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad
písomne informuje účastníkov konania;
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zak
ona.docx).

PRÍJEMCOVIA
Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby a produkty, a zefektívňovať
priamu komunikáciu s našimi klientmi. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely
spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov.
Vaše osobné údaje sú odovzdávané tretím osobám, ktorí sa podieľajú na ich spracovaní, prípadne im tieto osobné
údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade s právnymi predpismi.
Na účely poskytovania poradenský služieb a pre plnenie zákonných povinností sme oprávnení alebo priamo povinní
(t.j. bez vášho súhlasu) odovzdávať Vaše osobné údaje:
a) finančným inštitúciám, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu za účelom sprostredkovania ich finančných
produktov a služieb;
b) obchodným partnerom za účelom uzatvorenia zmluvy alebo poskytnutie služby na Vašu žiadosť;
c) externým dodávateľom (napr. spoločnosti poskytujúcej poštové služby a tlačiarne, dodávatelia informačných
technológií a systémov, spoločnosti poskytujúce právne dokumenty, právni poradcovia a ďalšie osoby, ktoré
sa podieľajú na poskytovaní našich služieb);
d) orgánom dohľadu alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s plnením zákonných povinností (napr. NBS,
Štatistickému úradu, Úradu pre ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, exekútorom,
súdom a pod.);
e) ďalším subjektom, ak je to v súlade s oprávnenými záujmami ŽVP a/alebo tretích strán (napr. exekútorom,
súdom a pod.);
f) subjektom, ktoré sú v pozícii spracovateľa, alebo ďalšieho spracovateľa osobných údajov pre ŽVP;
g) príslušnému správcovi pri uplatnení Vášho práva na prenosnosť osobných údajov.
Na základe Vášho súhlasu môžeme odovzdať Vaša osobné údaje ďalej aj iným subjektom.
Vaše osobné údaje sú spracúvané v Slovenskej republike a v rámci umiestnenia serverov tiež na území ďalších štátov
Európskej únie a vo Švajčiarsku, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany, pričom v takom prípade sa
nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia.
INTERNETOVÁ STRÁNKA
Internetová stránka www.zivotvpohode.sk je chránená zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v platnom znení,
pričom výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je ŽVP.
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Osobné údaje získavané prostredníctvom internetovej stránky www.zivotvpohode.sk môžu byť spracúvané na účely
získavania klientov, zasielania nášho marketingového newslettra/spravodaja a priameho marketingu, na účely
získavania podnetov, názorov a pripomienok používateľov a na účely spätného kontaktovania v prípade klientovho
záujmu o poskytnutie finančných služieb a produktov. ŽVP tieto údaje môže využiť taktiež na vyhodnocovanie aktivity
používateľa, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom
internetových stránok a na účely spracovávania prieskumov.
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
V súlade s § 55 ods.5 zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si
Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na našej internetovej stránke www.zivotvpohode.sk.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako
napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového prehliadača.
Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve
stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá
pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.
Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných ŽVP vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho
internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov
cookies, nevykonáte zmenu nastavení Vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok,
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom
a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. ŽVP nepoužíva údaje
získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty
alebo telefónu.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie
môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
vašim preferenciám cookies.
Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia
však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi.
V prípade nejasností ohľadom spracovania osobných údajov nás kontaktuje:
a) na adrese sídla našej spoločnosti: ŽIVOT V POHODE s.r.o., Duklianska 54/7A, 971 01 Prievidza,
b) na e-mailovej adrese: administrativa@zivotvpohode.sk,
c) telefonicky na: 0915 950 939.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

