
 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.  Finančný agent 

Prevádzkovateľ :Meno priezvisko/Obchodné meno  
Trvalý pobyt, Miesto podnikania/ Sídlo 

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 

Sprostredkovateľ 
 Meno priezvisko/Obchodné meno  
Trvalý pobyt, Miesto podnikania/ Sídlo 

 Zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na internetovej stránke: 
http://www.quatro.sk/kde-nakupovat 
 
 Účel spracúvania osobných údajov Vykonávanie finančného sprostredkovania,  identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, ochrany 
a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu 
a na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. alebo osobitných 
predpisov (ďalej ako zákon). 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov a) Meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum 
narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej 
osoby zastupujúcej právnickú osobu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta 
podnikania, označenie registra číslo zápisu do registra, kontaktné telefónne čísla, faxové čísla 
a adresy elektronickej pošty, ak ich má, doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie, ak 
ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené  zákonom alebo 
osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania, alebo ktoré sú 
dohodnuté s finančným agentom.  

b) Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného 
pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu 
totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania platnosť dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov 
preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje ods. 1 písm. b ) až d) zákona. 

Doplňujúce informácie potrebné pre dotknutú osobu 
na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov: 
Tretie strany 
Okruh príjemcov 
Forma zverejnenia  
Tretie krajiny  
Poučenie o právach dotknutej osoby 

a) Finančný agent je oprávnený od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane požadovať 
poskytnutie  osobných údajov špecifikovaných v časti zoznam osobných údajov písm. a)  tejto 
Informácie.  
Finančný agent je oprávnený získavať od Klienta alebo zástupcu Klienta   kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje bližšie špecifikované 
v časti Zoznam osobných údajov písm. b) tejto Informácie.  
Finančný agent aj bez súhlasu dotknutej osoby je oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, 
využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje špecifikované v často Zoznam osobných údajov 
písm. a) tejto Informácie.  Uvedené osobné údaje získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.  

b) Osobné údaje špecifikované v tejto Informácii je finančný agent oprávnený sprístupniť a poskytovať 
na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom 
a NBS na účely vykonávania dohľadu podľa zákona a osobitných predpisov.  

c) Ak sa údaje poskytujú finančnému agentovi, považuje sa to za splnenie informačných povinností voči 
finančnej inštitúcii podľa osobitných predpisov. 

d)  Ak Klient alebo jeho zástupca údaje vyžadované finančným agentom v zmysle zákona neposkytne, 
finančný agent nesmie Klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie.  

e) 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 Všeobecná úverová banka, a.s, 29. augusta č. 
3, 058 01 Poprad, 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. 

 


