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V prípade vyplnenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a v prípade uzavretia poistnej zmluvy bude Poštová poisťovňa, a. s., so sídlom 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 410 [ďalej len „poisťovňa“] spracúvať osobné údaje uvedené v návrhu na 
uzavretie poistnej zmluvy, resp. v poistnej zmluve. Predmetom spracovania budú osobné údaje osoby uzatvárajúcej poistnú zmluvu 
[poistníka] ako aj osôb, na ktoré sa poistenie má vzťahovať [poistených]. Poisťovňa je prevádzkovateľom informačného systému, v 
ktorom budú osobné údaje spracúvané. 

Účel spracovania a právny základ spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sú spracúvané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a na účely uvedené v zákone o poisťovníctve. 
Právnym základom spracovania osobných údajov je existencia zákonného oprávnenia na spracovanie osobných údajov a uzavretie 
poistnej zmluvy, ktorej účastníkom je poisťovňa a osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Poisťovňa má podľa zákona o 
poisťovníctve oprávnenie aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb spracovávať osobné údaje klientov, a to na účel identifikácie 
klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účel uzavierania poistných zmlúv a správy 
poistenia medzi poisťovňou a jej klientmi, na účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania 
činnosti poisťovne, na účel výkonu dohľadu nad poisťovňami a nad ich činnosťami a na plnenie povinností a úloh poisťovne, ktoré jej 
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Na toto spracovanie nie je potrebný súhlas klienta a poisťovňa je oprávnená 
požadovať poskytnutie osobných údajov na tento účel. Poisťovňa je tiež podľa § 10 ods. 3 písm. b] zákona o ochrane osobných údajov 
oprávnená bez súhlasu spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, ktorej údaje 
sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, 
ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Bez súhlasu dotknutej osoby je tiež možné podľa § 10 ods. 3 písm. g] zákona o 
ochrane osobných údajov spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených 
záujmov poisťovne alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody dotknutej osoby, ktoré 
podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov.  
Poskytnutie osobných údajov, ktoré sú získavané v procese uzavierania poistnej zmluvy je povinné a ich spracovanie je nevyhnutné na 
plnenie záväzkov poisťovne vyplývajúcich z poistnej zmluvy cestovného poistenia. Výnimkou je uvedenie vysokoškolského alebo 
akademického titulu a uvedenie telefonického kontaktu na poistníka [alebo osobu konajúcu v jeho mene]; poskytnutie týchto údajov je 
dobrovoľné. V prípade ich poskytnutia bude s nimi poisťovňa spracúvať a chrániť spôsobom ako ostatné poskytnuté údaje. 
Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo poistného vzťahu a na dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv 
poisťovne a dodržiavanie povinností, ktoré sú poisťovni uložené [najmenej však po dobu, po ktorú je poisťovňa povinná uschovávať 
dokumentáciu k poistnej zmluve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov]. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje 
zlikvidované. 
Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného toku osobných údajov do členských krajín Európskej únie, resp. Európskeho 
hospodárskeho priestoru. V prípade, ak bude uzavretá poistná zmluva s územnou platnosťou pre krajiny mimo Európskej únie, resp. 
Európskeho hospodárskeho priestoru, v prípade nahlásenia poistnej udalosti môže byť nevyhnutné [za účelom zabezpečenia pomoci, 
ku ktorej sa poisťovňa zaviazala v poistnej zmluve] uskutočniť prenos osobných údajov aj do tretích krajín. V takom prípade je možné, 
že sa cezhraničný prenos osobných uskutoční aj do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Takýto 
prenos bude uskutočnený iba s cieľom splnenia záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a iba v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje 
nebudú zverejnené. 

Spracovanie osobných údajov zmluvnými partnermi poisťovne 

V niektorých prípadoch využíva poisťovňa aj služby zmluvných partnerov, pri ktorých je nevyhnutné spracovanie osobných údajov. Ide 
napríklad o zabezpečenie tlačových služieb, poštovú prepravu, zabezpečenie telefonickej informačnej služby, alebo poskytovanie 
asistenčných služieb súvisiacich s poistením. 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 týmto zmluvným partnerom: 
a] asistenčnej centrále na zabezpečenie asistencie v prípade využitia asistenčných služieb alebo na zabezpečenie likvidácie poistnej 

udalosti [výslovne spoločnosti Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25 622 871],  
b] zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí na zaistenie [výslovne spoločnosti AGA International SA, so sídlom: 37 rue Taitbout, 

75009 Paríž, Francúzska republika], 
c] zmluvným partnerom a zmluvným zástupcom poisťovne v oblasti správy poistenia, napríklad zabezpečujúcim komunikáciu a 

korešpondenčný styk s klientom [výslovne spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 
631 124], poskytovanie asistenčných služieb alebo 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], 

d] subjektom zabezpečujúcim pre poisťovňu úkony smerujúce k ochrane a domáhaniu sa práv poisťovne, najmä advokátom, notárom, 
spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom pohľadávok [výslovne spoločnosti INVEST-KAPITAL, a.s., Hattalova 12/C, 831 03 
Bratislava, IČO: 35 871 334]. 
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V priebehu času je možné, že sa okruh týchto partnerov zmení. Aktuálny zoznam zmluvných partnerov, ktorí boli poverení spracovaním 
osobných údajov nájdete na internetovej stránke poisťovne [www.postovapoistovna.sk]. Je tiež potrebné brať do úvahy, že na 
poskytnutie konkrétnej likvidačnej alebo asistenčnej služby môže byť nevyhnutné spracovanie osobných údajov tretími osobami [napr. 
dopravnou spoločnosťou v prípade repatriácie] a bez udelenia súhlasu na také spracovanie nie je možné takú službu poskytnúť alebo 
je možné ju poskytnúť iba v obmedzenom rozsahu. 

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. 

 


