Oznámenie
o spracúvaní osobných údajov
Záleží nám na vašich osobných údajoch
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako
„Allianz – SP“), ktorá je súčasťou skupiny Allianz, je poisťovňou vykonávajúcou poisťovaciu činnosť na
základe povolenia v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“). Ochrana vášho súkromia je pre
nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje
budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo
sprístupnené. Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.

1.

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie
osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.
Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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)
prevádzkovateľom osobných údajov.

2.

Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom
informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
•
•
•
•
•
•

3.

fyzické osoby, s ktorými má Allianz - SP v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú
poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa
poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace
štatutárny orgán právnickej osoby;
oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
fyzické osoby komunikujúce s aplikáciou Boris Bedeker;
fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlásenej Allianz – SP;
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním poisťovacej
činnosti.

Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely, ktorých podrobný zoznam je možné
nájsť v prílohe č. 1 tohto oznámenia alebo na našom webovom sídle (vrátane aktualizácie):

•
•
•
•
•
•

poisťovacie účely (uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia, likvidácia poistnej udalosti) – bez
súhlasu;
predchádzanie a odhaľovanie poisťovacích podvodov – bez súhlasu;
Allianz Konto – bez súhlasu;
marketingové účely – súhlas;
súťaže – bez súhlasu;
komunikácia s aplikáciou Boris Bedeker – súhlas.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a
plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie
zachovania povinného zmluvného poistenia alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.
Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste v zmysle zákona
o poisťovníctve na našu žiadosť povinný poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou
uzatvorenia poistnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie
uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz – SP.
Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý
môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom
marketingu – ponuke produktov vrátane profilovania (cielená marketingová ponuka), zasielaní noviniek
(newsletter) alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaže organizovanej Allianz - SP.
Na vykonávanie profilovania súvisiaceho s poisťovacím účelom, najmä upisovaním rizík (underwriting)
a posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov, nás oprávňuje zákon o poisťovníctve alebo
zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o PZP“). Zákon o poisťovníctve a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy nás oprávňujú
vykonávať profilovanie aj na účely predchádzania poisťovacím podvodom, a to v prípadoch
predchádzajúcich podozrení na poisťovací podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania
môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz - SP (upisovanie rizík,
predchádzanie poisťovacím podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.
Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými
sú najmä samostatní a viazaní finanční agenti.

4.

Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:
•

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia,
štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú
osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet
podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento
podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;

•

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;

•

doklady a údaje preukazujúce:
o
o
o
o

schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú
ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú
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o

dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou
zahraničnej poisťovne;
zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.

•

osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt,
štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu
totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;

•

údaje z Facebooku v rozsahu meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka
a časová zóna (v prípade komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker);

•

iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto
oznámenia.

Na účely plnenia povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto zákonom ako aj zákonom o poisťovníctve ako právnym
základom spracúvania sme oprávnený kopírovať, skenovať alebo inak zaznamenávať osobné údaje z
dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o
obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania
a platnosť dokladu totožnosti, pričom uvedené kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie ste nám
povinný na našu žiadosť umožniť.
Na poisťovacie účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia a v súlade so zákonom o poisťovníctve ako
právnym základom spracúvania budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov považované za osobitnú kategóriu (citlivé údaje), a to osobné údaje týkajúce
sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na:
•
•
•

5.

posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv;
likvidáciu poistnej udalosti.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných
prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam
je možné nájsť v prílohe č. 2 tohto oznámenia alebo na našom webovom sídle (vrátane aktualizácie):
•
•
•

•

orgány verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány);
advokáti, správcovia, znalci tlmočníci, predkladatelia, audítori;
Slovenská kancelária poisťovateľov;
poisťovne (register poistných udalostí).

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí sú s Allianz – SP v postavení
spoločných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe
dohody. Spoločnými prevádzkovateľmi sú na základe dohody s Allianz – SP Facebook a WhatsApp. Znenie
tejto dohody je možné nájsť na našej fanpage na facebooku.
Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov
sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi
pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš
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súhlas. Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť v prílohe č. 3 tohto oznámenia
alebo na našom webovom sídle (vrátane aktualizácie):
•
•
•
•

samostatní finanční agenti, viazaní finanční agenti a cestovné kancelárie;
zmluvné servisy, posudkoví lekári, súkromné bezpečnostné služby;
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby;
spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok.

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková
republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 7158 ako materská spoločnosť
Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako
materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom
o poisťovníctve.
Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení
ich spracúvať.

6.

Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako
„EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.
Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou
v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz
(Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne
záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a
zoznam spoločností skupiny Allianz je možné nájsť na našom webovom sídle.
Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie
prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie
toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP.
V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane
údajov.

7.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy
neustanovujú niečo iné, máte právo:
•

•
•
•
•
•

na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné
údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti
týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto
údaje poskytnuté;
kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto
oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených
v bode 9. tohto oznámenia;
na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili
správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre
nového poisťovateľa;
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•

podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker môžete
vykonať v menu Facebook Messengra vľavo dole v časti „Nastavenia“, ostatné práva môžete uplatniť
vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:
a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto
oznámenia;
b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9.
tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená žiadosť (formulár);
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej
osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.
V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného
mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej
žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek,
môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti
rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj
odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

8.

Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme
spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení
tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne
záväzné právne predpisy.
Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných
údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe
príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy Allianz – SP,
plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania
založené na týchto ustanoveniach).
Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

a) V prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel zabezpečenia zachovania povinného
zmluvného poistenia je našim oprávneným záujmom nestratiť vás ako nášho klienta a vašim
oprávneným záujmom je kontinuálne krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou
motorového vozidla, keďže podľa zákona o PZP máte povinnosť mať pre registrované vozidlo
uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu. V prípade, ak zostanete poistený
v Allianz – SP, je vaša povinnosť splnená, nevystavujete sa riziku sankcie za jej porušenie a ušetríte
čas a námahu spojenú s návštevami iných poisťovní, pričom by ste počas tejto doby neriskovali, že
nebudete mať zabezpečené poistné krytie počas celej doby prevádzky motorového vozidla
(výpadok poistenia). Zároveň ostatní účastníci cestnej premávky majú právnu istotu, že v prípade
vzniku škody, spôsobenej prevádzkou poisteného motorového vozidla sú oprávnení uplatniť si nárok
na náhradu škody priamo proti Allianz – SP a ktorú uhrádza Allianz – SP priamo poškodenému. Ak
uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účel zabezpečenia
zachovania povinného zmluvného poistenia, bezodkladne po doručení žiadosti spôsobom
uvedeným v bode 7. tohto oznámenia, nebudeme ďalej vaše osobné údaje na tento účel spracúvať,
keďže primárne ide o vaše oprávnené záujmy byť kontinuálne krytý poistením zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla.
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b) Ak spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu telefónne (mobilné) číslo a e-mail (ďalej tento rozsah
osobných údajov v tomto bode oznámenia aj ako „digitálne ID“) na účel poskytovania digitálnych
služieb našim oprávneným záujmom je rozširovanie a zavádzanie našich digitálnych procesov a
služieb. Z rozširovania a zavádzania digitálnych procesov a služieb plynú výhody najmä pre vás ako
klienta, keďže poisťovňa bude používať digitálne ID na zrýchlenie a zjednodušenie (v nepriamom
slede aj zlacnenie) existujúcich služieb (napr. elektronická komunikácia, uzatvorenie poistných
zmlúv on-line, on-line hlásenie poistných udalostí, služba on-line sprievodca škodou), ako aj na
zavedenie nových služieb, ktoré nie je možné bez poskytnutia digitálnych ID poskytovať (napr.
poistné produkty, ktoré bude možné uzatvoriť len v netlačenej podobe). Digitalizáciu procesov
a služieb možno považovať aj za širší verejný záujem, či už z pohľadu rýchlosti poskytovania služieb
alebo šetrenia životného prostredia. Výhody digitalizácie sú teda aj celospoločenské – znížením
spotreby papiera dochádza k úspore prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia vrátane
zjednodušenia poskytovania služieb klientom aj za mimoriadnych okolností v prípade vzniku
mimoriadnych situácií (napr. pandémia COVID-19). Ak uplatníte svoje právo namietať proti
spracúvaniu vašich osobných údajov na účel poskytovania služieb digitálnej poisťovne,
bezodkladne po doručení žiadosti spôsobom uvedeným v bode 7. tohto oznámenia, sme vám
povinný preukázať, že existujú oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi záujmami, právami
a slobodami. V opačnom prípade nie sme oprávnený tieto osobné údaje na daný účel ďalej
spracúvať.

9.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje,
vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP
nasledovne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manažment poistných produktov vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od
uzatvorenia spisu;
poistná zmluva z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej dokumentácie –
desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
spisy poistných udalostí z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane príslušnej
dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
klientske kampane a s nimi súvisiaca dokumentácia - päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
vernostné programy – tri (3) roky od zrušenia členstva;
súťaže – evidencia súťažiacich - tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1)
rok od ukončenia súťaže;
Allianz Konto – päť (5) rokov od zrušenia služby Allianz Konto;
aplikácia Boris Bedeker – dva (2) týždne od poslednej komunikácie s aplikáciou Boris Bedeker;
bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje
registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle
zákona o archívoch a registratúrach.
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10. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom nasledovných údajov:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianzsp.sk

11. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?
Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna
verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle.
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Príloha č. 1 – Účely spracúvania
účel

Váš výslovný súhlas?

•

uzatváranie poistných zmlúv vrátane
predzmluvných vzťahov;

•

identifikácia klientov;

•

správa poistných zmlúv;

•

likvidácia poistných udalostí;

•

poskytovanie plnenia z poistných zmlúv;

•

poskytovanie asistenčných služieb;

•

ochrana a domáhanie sa práv poisťovne;

•

dokumentovanie činnosti poisťovne;

•

plnenie povinností a úloh poisťovne podľa
zákona o poisťovníctve alebo podľa
osobitných predpisov

•

Nie, pretože potrebujeme spracúvať vaše
osobné údaje za účelom plnenia zmluvy
a ďalších povinností v zmysle zákona
o poisťovníctve. Uzatvorenie poistnej
zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje
na tento účel ste v zmysle zákona
o poisťovníctve na našu žiadosť povinný
poskytnúť.

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. b) a písm. c) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov, zákon
o poisťovníctve a iné osobitné právne
predpisy

•

poskytnutie osobných údajov je
podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy

•

profilovanie súvisiace s poisťovacím
účelom, najmä upisovanie rizík
(underwriting) a posudzovanie škodovosti
v rámci predzmluvných vzťahov

•

Nie, pretože upisovanie rizík je súčasť tzv.
predzmluvných vzťahov pri uzatváraní
poistnej zmluvy. Povinnosť sledovania
a zohľadnenie škodovosti v poistnej
zmluve nám vyplýva z príslušných
právnych predpisov (zákon
o poisťovníctve, zákon o PZP)

•

rozdelenie rizika prostredníctvom
zaistenia a spolupoistenia

•

Nie

•

právnym základom je zákon
o poisťovníctve

•

predchádzanie poisťovacím podvodom a
ich odhaľovanie

•

Nie

•

•

profilovanie na účely predchádzania
poisťovacím podvodom, a to v prípadoch
predchádzajúcich podozrení na poistný
podvod alebo iné obdobné konanie

právnym základom je zákon
o poisťovníctve a zákon o prevencii
kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

•

ochrana pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu

•

Nie

•

právnym základom je zákon o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu

marketingové oslovovanie – priamy
marketing, ponuka produktov vrátane
profilovania (cielená marketingová
ponuka), zasielanie noviniek, zasielanie
súťaží

•

Áno, vaše osobné údaje na marketingové
účely spracúvame len na základe vášho
výslovného súhlasu, ktorý môžete
kedykoľvek odvolať

•
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•

•

prieskum spokojnosti a zákazníckej
skúsenosti klientov

zapojenie sa do súťaží

•

Nie, vaše osobné údaje potrebujeme
spracúvať z dôvodu plnenia povinnosti
odbornej starostlivosti a iných povinností
podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich testovanie
a monitorovanie produktov poisťovne ako
aj definovanie cieľového trhu poisťovne

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. c) všeobecného nariadenia
o ochrane údajov

•

Nie, vaše osobné údaje potrebujeme
spracúvať z dôvodu vášho zapojenia sa
do súťaže a plnenia vzájomných práv
a povinností vyplývajúcich z podmienok
súťaže

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. b) všeobecného nariadenia
o ochrane údajov

•

poskytnutie osobných údajov je
podmienkou účasti v súťaži

•

prispôsobenie konverzácie a kontinuálne
vylepšenie obsahu, ktorý dostávate
prostredníctvom aplikácie Boris Bedeker

•

Áno, vaše osobné údaje na účely
zapojenia do súťaži spracúvame len na
základe vášho výslovného súhlasu, ktorý
môžete kedykoľvek odvolať

•

zabezpečenie zachovania povinného
zmluvného poistenia

•

Nie

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. f) všeobecného nariadenia
o ochrane údajov

•

poskytovanie digitálnych služieb

•

Nie

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. b) a f) všeobecného nariadenia o
ochrane údajov

•

zisťovanie spokojnosti poškodených

•

Áno, vaše osobné údaje na účely
zisťovania spokojnosti s likvidáciou
poistnej udalosti spracúvame len na
základe vášho výslovného súhlasu, ktorý
môžete kedykoľvek odvolať

•

plnenie iných povinností v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov

•

Nie

•

právnym základom je článok 6 bod 1.
písm. c) všeobecného nariadenia
o ochrane údajov a príslušný všeobecne
záväzný právny predpis
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Príloha č. 2 – Zoznam príjemcov1

Právny základ
Subjekt (okruh subjektov)

poskytovania/sprístupňovania
osobných údajov

zákon o poisťovníctve
Národná banka Slovenska

súdy

zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v
znení neskorších predpisov
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

orgány činné v trestnom konaní

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

daňové orgány

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície,
služba cudzineckej polície, služba finančnej polície
Policajného zboru

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov

osobitný útvar služby finančnej polície Policajného
zboru - finančná spravodajská jednotka

plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
aktuálnom znení

súdni exekútori

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom
konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom
konaní alebo v konaní o oddlžení, dozorní
správcovia

1

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

okrem sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v prílohe č. 3 tohto oznámenia
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advokáti

notári

znalci, tlmočníci, prekladatelia
audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito
audítormi dohľad

likvidační zástupcovia pri likvidácii zahraničných
škodových udalostí (v zmysle čl. 4 Smernice
2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady), resp.
korešpondenti (v zmysle čl. 4 Interných pravidiel) –
zástupcovia v tzv. krajinách Zelenej Karty

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
SMERNICA 2000/26/ES EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY zo 16. mája 2000 o
aproximácii právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o
zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a
88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení
motorových vozidiel)
Vnútorné predpisy Rady kancelárií zo dňa 30.
mája 2002 účinné od 1. júla 2003 (Interné
pravidlá)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo
ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní,
poplatkov a colníctva

zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene
informácií o finančných účtoch na účely správy
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Slovenská kancelária poisťovateľov – poskytovanie
informácií do Registra PZP

zákon o PZP

poisťovne – poskytovanie informácií do
Centrálneho registra poistných udalostí

zákon o poisťovníctve

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona
o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov
oprávnená poskytovať/sprístupňovať informácie
alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú
povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať –
napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR

príslušný všeobecne záväzný právny predpis

Sociálna poisťovňa – poskytovanie osobných
údajov na účely overovania miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
v súvislosti s oslobodením od platenia poistného
a na účely zistenia a overenia aktuálneho stavu
vydaného rozhodnutia o priznaní invalidného
dôchodku

súhlas dotknutej osoby
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Príloha č. 3 – Zoznam sprostredkovateľov

Subjekt (okruh subjektov)

Účel poverenia

samostatní finanční agenti v zmysle zákona č.
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zákon o finančnom
sprostredkovaní“)

uzatváranie a správa poistných zmlúv, vrátane
predzmluvných vzťahov

viazaní finanční agenti v zmysle zákona
o finančnom sprostredkovaní

poskytovanie poradenstva k existujúcim poistným
zmluvám
poskytovanie súčinnosti pri likvidácii poistnej
udalosti
uzatváranie a správa poistných zmlúv, vrátane
predzmluvných vzťahov
poskytovanie poradenstva k existujúcim poistným
zmluvám
poskytovanie súčinnosti pri likvidácii poistnej
udalosti

finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu
v sektore poistenia v zmysle zákona o finančnom
sprostredkovaní

uzatváranie a správa poistných zmlúv, vrátane
predzmluvných vzťahov
poskytovanie poradenstva k existujúcim poistným
zmluvám
poskytovanie súčinnosti pri likvidácii poistnej
udalosti

cestovné kancelárie ako obchodní zástupcovia

uzatváranie a správa poistných zmlúv, vrátane
predzmluvných vzťahov
poskytovanie súčinnosti pri likvidácii poistnej
udalosti

zmluvné servisy

likvidácia poistnej udalosti

zmluvní a posudkoví lekári

uzatváranie poistných zmlúv
likvidácia poistnej udalosti

súkromné bezpečnostné služby

likvidácia poistnej udalosti
predchádzanie poistným podvodom

iní zmluvní partneri poskytujúci podporné činnosti
pri likvidácií poistných udalostí

likvidácia poistnej udalosti

Further Underwriting International, S.L.U., IČ: B 83644484, Paseo de Recoletos 12, planta 4ª ,
28001 Madrid, Španielsko

poskytovanie služieb InterConsultation a
FindBestCare (poistenie Allianz Best Doctors)
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Tatra Billing, a.s., IČO: 35 810 572, Rajská 7, 811
08 Bratislava

spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi
pre styk s klientmi

Sphere s.r.o., IČO: 35 974 753, Cintorínska 17, 811
08 Bratislava

upisovanie rizík

AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., Jankovcova
1596/14b, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČ:
256 22 871

poskytovanie asistenčných a registračných služieb

AWP P&C Česká republika - odštěpný závod
zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b,
170 00, Praha 7, Česká republika, IČ: 276 33 900

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

výplaty plnenia z poistnej zmluvy alebo preplatku
na poistnom formou šekovej poukážky

Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, Dvořákovo
nábrežie 4, 811 02 Bratislava
CreditCall, s.r.o., IČO: 36 677 922, Račianska 66,
831 02 Bratislava

správa a vymáhanie pohľadávok

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

spracúvanie údajov z vrátených doručeniek a
celých vrátených doručenkových zásielok

Allianz Technology SE, Fritz - Schäffer - Str. 9,
81737 Mníchov, Spolková Republika Nemecko,
Identifikačné číslo: HRB 173388

plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
aktuálnom znení

Allianz Technology SE organizačná zložka, IČO: 50
172 646, Karloveská 6C/3154, 842 02 Bratislava

zabezpečenie infraštruktúry poisťovne

Go4insight s.r.o., IČO: 51 428 687, Kýčerského 5,
811 05 Bratislava

prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti
klientov poisťovne a poškodených

IPSOS Loyalty GmbH, Sachsenstraße 6, 20097
Hamburg, Nemecká spolková republika
eKomi Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin,
Nemecká spolková republika
MaritzCX GmbH, Borselstrasse 18, 22765
Hamburg, Nemecká spolková republika
CORE4 Advertising, spol. s r.o., IČO: 52 248 216,
Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava – mestská
časť Petržalka

realizácia súťaží

THIS IS LOCCO s. r. o., IČO 44 908 849, Teslova 26,
92102 Bratislava
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Gratex International, a.s., IČO: 35 743 468,
Galvaniho ul. 17, 821 04 Bratislava

správa a údržba IT systémov a webových aplikácií

PosAm, spol. s r.o., IČO: 31 365 078, Bajkalská 28,
821 09 Bratislava
CORE 4, spol. s r.o., IČO: 35 791 241, Panónska
cesta 7, 852 59 Bratislava
Allexis s. r. o., IČO: 36 866 865, Staré Grunty 1/B,
841 04 Bratislava
Green Wave Recycling s.r.o., IČO: 45 539 197,
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra

likvidácia registratúrnych záznamov

genEplanet d.o.o., IČ: 3277062000, Cesta na
Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovinsko

poskytovanie produktu NutriFit program (poistenie
kritických chorôb)
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