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Informácia 

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

v znení neskorších predpisov. 

 

I. Prevádzkovateľom je VÚB Generali d.s.s., a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, 

IČO: 35 903 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa vložka 

č. 3435/B (ďalej ako „DSS“). 

II. DSS je oprávnená spracúvať osobné údaje sporiteľov - dotknutých osôb bez ich súhlasu 

a informovania v súlade so zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sds“), ktorý je osobitným zákonom k zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“). Dotknutými osobami sú najmä 

sporiteľ,  osoby (fyzické alebo právnické) uvedené v zmluve o starobnom dôchodkovom 

sporení  (ďalej len „zmluva o sds“) ako oprávnené osoby pre prípad úmrtia sporiteľa 

a záujemcovia o uzatvorenie  zmluvy o sds.  

III. DSS je oprávnená spracúvať tieto údaje dotknutých osôb: 

a) osobné údaje o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, 

adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, 

štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, 

b) identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, 

adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu 

miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických 

osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa písm. a) tohto  

bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická 

osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má, 

d) doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na 

uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o sds, ktoré sú ustanovené zákonom o sds alebo 

osobitnými predpismi alebo sú dohodnuté s DSS.  

IV. DSS je oprávnená podľa zákona o sds požadovať a  získať kopírovaním, skenovaním alebo 

iným zaznamenávaním 

a) osobné údaje o totožnosti dotknutých osôb z dokladu totožnosti a 

b) ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje uvedené v bode III. tejto informácie. 

V. DSS je podľa zákona o sds aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb  oprávnená 

zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať  osobné údaje a iné 

údaje v rozsahu podľa bodu III. a IV. tejto informácie na účely: 

a) identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o sds, sporiteľov a oprávnených osôb,  

b) uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o sds,  

c) ochrany a domáhania sa práv DSS voči sporiteľom a oprávneným osobám,  

d) zdokumentovania činnosti DSS,  

e) výkonu dohľadu nad DSS a nad ich činnosťou, 

f) na plnenie povinností a úloh DSS podľa zákona o sds alebo osobitných predpisov. 

DSS je pritom oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných 

prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti. 

VI. DSS je oprávnená na účely identifikácie záujemcov o uzatvorenie zmluvy o sds, sporiteľov a 

oprávnených osôb a na účely uvedené v bode V. tejto informácie pri každom uzatváraní 

zmluvy o sds požadovať od záujemcov o uzatvorenie zmluvy o sds, sporiteľov a oprávnených 

osôb údaje podľa bodu III. tejto informácie a získať ich spôsobom podľa bodu IV. tejto 

informácie. Záujemcovia o uzatvorenie zmluvy o sds, sporitelia a oprávnené osoby sú podľa 

zákona o sds povinní vyhovieť každej žiadosti DSS o uvedené údaje. 

VII. DSS je povinná podľa zákona o sds údaje uvedené v bode III. až V. tejto informácie 

sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným 
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predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa  zákona o sds a 

osobitných predpisov a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. 

VIII. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú. DSS je oprávnená spracúvať osobné údaje 

dotknutých osôb po dobu určenú v súlade so zákonom o sds a ZOOU a po dobu dohodnutú 

v zmluve o sds. 

IX. Oprávnenie získavať a spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene DSS vyplýva 

finančným agentom zo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve v znení neskorších predpisov ako aj zo zmluvy medzi DSS a finančným 

agentom. Overenie finančného agenta, ktorý koná v mene DSS možno požadovať   od DSS 

na adrese uvedenej v bode I. tejto informácie. 

X. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od DSS vyžadovať najmä: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého DSS získala jej 

osobné údaje na spracúvanie, 

c) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

d) opravu svojich nesprávnych a neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona, 

f) ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o 

ich vrátenie. 

    Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. ZOOU. 
XI. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb a okruh 

príjemcov, ktorým môžu byť sprístupnené osobné údaje na základe obchodných zmlúv s DSS: 

 Selecta CEE s.r.o.,  so sídlom Údernícka 15, 851 01 Bratislava na účely tlače 

a obálkovania výpisov z osobných dôchodkových účtov a inej hromadnej 

korešpondencie, 

 Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava za účelom 

tlače a distribúcie peňažných poukážok, 

 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava na účely 

úschovy a správy registratúrnych záznamov, 

 Ernst&Young Slovakia spol. s r.o., so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava 

na účely externého auditu, 

 ASSECO Central Europe, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava za 

účelom vývoja a údržby IS Sofistar, 

 VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava za účelom interného 

výkazníctva a ponuky   služieb a produktov spoločnosti patriacej do skupiny s úzkymi 

väzbami, 

 Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A,  841 04 Bratislava za účelom  

spolupráce v oblasti IT a ponuky služieb a produktov spoločnosti patriacej do skupiny 

s úzkymi väzbami, 

 Zátopek Consulting, a.s., so sídlom TOWER 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava za 

účelom údržby IS SAP, 

 BSP Sizar, s.r.o., so sídlom K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava za účelom 

vyťažovania údajov zo zmlúv o sds. 

 


