Informácie podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov – poistenie
1. Poisťovateľ ako prevádzkovateľ je podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve oprávnený
spracovávať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu za účelom a v rozsahu
stanovenom týmto zákonom. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov je
Poisťovateľ oprávnený vznik poistenia odmietnuť. Oprávnenie platí po celú dobu stanovenú
zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a vzťahuje sa i na tretiu osobu, na ktorú podľa
osobitných predpisov prešli práva a povinnosti Poisťovateľa z poistného vzťahu.
2. Consumer Finance Holding, a.s. ( ďalej ako „CFH“ ) spracúva osobné údaje uvedené
v žiadosti o poskytnutie finančnej služby v zmysle zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve“) CFH spracováva osobné údaje dotknutých osôb ako
sprostredkovateľ v mene Poisťovateľa v zmysle všeobecných poistnými podmienok v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
3. Dotknutá osoba má právo v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti
vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie
o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého
prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných
osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp.
vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h)
blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo
u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Dotknutá osoba môže
uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu Spoločnosti Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad
b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr
do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice. Ak dotknutá osoba
nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak
dotknutá osoba nežije jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho
zákonníka.
4. Klient je povinný oznámiť Poisťovateľovi a CFH každú zmenu alebo opravu svojich údajov;
Poisťovateľ nenesie zodpovednosť za spracovanie alebo použitie nesprávnych alebo
neaktuálnych údajov v prípade nesplnenia tejto povinnosti.

