
 
informácia 

 o spracovaní osobných údajov  
na marketingové účely  

 

[platné od 18.05.2015] 

V procese uzatvárania poistnej zmluvy prostredníctvom online formulára na internetovej stránke Poštovej poisťovne, a.s. [ďalej len 
„online formulár“] je možné udeliť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov aj na marketingové účely. V prípade, ak 
dotknutá osoba vyznačí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udeľuje tým súhlas, aby Poštová 
poisťovňa, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410 [ďalej len „poisťovňa“] spracúvala osobné údaje 
dotknutej osoby uvedené v online formulári, v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, resp. v poistnej zmluve, a to v rozsahu nižšie 
uvedenom. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom budú osobné údaje spracúvané je poisťovňa. 

Právny základ spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sú spracúvané na marketingové účely na základe poskytnutého súhlasu. Súhlas sa udeľuje dobrovoľným vyznačením 
samostatného, na tento účel slúžiaceho poľa v online formulári s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument; toto pole nie je 
prednastavené a na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov odo 
dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla poisťovne. 
Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas na spracovanie osobných údajov je odvolaný dňom doručenia písomného 
odvolania súhlasu poisťovni. 
Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné. Poistnú zmluvu je možné uzavrieť bez ohľadu na to, či bol 
poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 

Účel spracovania a rozsah spracovania osobných údajov 

Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely zahŕňa súhlas s tým, aby poisťovňa:  
a] zasielala na oznámenú adresu elektronickej pošty [e-mail] informačné materiály [newsletter] o produktoch, akciách a kampaniach 

poisťovne, 
b] poskytla spracúvané osobné údaje všetkým subjektom patriacim do finančnej skupiny Poštovej banky, a.s., na vykonávanie 

činností, ktoré sú predmetom ich podnikateľskej činnosti alebo na činnosti súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou, na 
vykonávanie marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovanie komplexného finančného servisu dotknutej osobe a 
vyhotovovanie štatistík a analýz; subjektmi patriacimi do finančnej skupiny Poštovej banky, a.s. sú okrem poisťovne aj: 
i. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890,  
ii. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, IČO: 31 621 317,  
iii. PB PARTNER, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013,  
iv. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 904 305,  
v. PB finančné služby, a.s., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 817 453, 
ako aj všetky ďalšie subjekty, nad ktorými Poštová banka, a.s. vykonáva priamu alebo nepriamu kontrolu v zmysle zákona č. 
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c] kontaktovala dotknutú osobu a zasielala dotknutej osobe reklamné informácie a oznamovala jej ponuky ďalších produktov, služieb 
a/alebo marketingových akcií poisťovne prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie [telefonický kontakt, krátke textové 
správy, správy elektronickej pošty] prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré oznámi poisťovni.  

V niektorých prípadoch využíva poisťovňa pri spracovaní osobných údajov na marketingové účely aj služby zmluvných partnerov, pri 
ktorých je nevyhnutné spracovanie osobných údajov na strane týchto zmluvných partnerov. Ide napríklad o zabezpečenie tlačových 
služieb, poštovú prepravu alebo zabezpečenie telefonickej informačnej služby. V týchto prípadoch v súlade so zákonom poisťovňa 
poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním osobných údajov. Poisťovňa pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť 
a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá ochrany osobných údajov. Údaje môžu odovzdané na spracovanie 
najmä zmluvným partnerom zabezpečujúcim komunikáciu a korešpondenčný styk s klientom [výslovne spoločnosti Slovenská pošta, 
a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124], údržbu a rozvoj informačných systémov poisťovne [výslovne 
spoločnosti AIS Software, a.s., Provazníkova 84, 613 00 Brno, Česká republika, IČO: 60 744 511] a telefonickú informačnú službu  
[výslovne spoločnosti Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 a spoločnosti MediaCall, s.r.o., 
Moravská 1687/34, 120 00 Praha, Česká republika, IČO: 24 198 013]. V priebehu času je možné, že sa okruh týchto partnerov zmení. 
Aktuálny zoznam zmluvných partnerov, ktorí boli poverení spracovaním osobných údajov je uvedený na internetovej stránke poisťovne 
[www.postovapoistovna.sk].  

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti 
môže dotknutá osoba od poisťovne požadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované, informácie o stave 
spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania,  opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a 
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. 


