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Informácie o spracúvaní údajov podľa článkov 13 a 14 

Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov (GDPR) – „Marketing“ 

Nasledujúcimi informáciami by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o spracúvaní Vašich osobných údajov 
našou spoločnosťou na marketingové účely a o Vašich právach na ochranu údajov.  

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?   
Zodpovedná inštitúcia - prevádzkovateľ je:   

Oberbank AG   
Untere Donaulände 28   
4020 Linz   

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike   
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava   
Telefón +421-2-581 068 00   
E-mail: gdpr@oberbank.sk   

Osobu zodpovednú pre ochranu údajov zastihnete na adrese:   

3 Banken IT GmbH   
Datenschutzbeauftragter   
Untere Donaulände 28   
4020 Linz   
E-mail: gdpr@oberbank.sk   
Telefón +43 (0732) 7802 - 0   

2. Ktoré dáta spracúvame a aké zdroje využívame?   
Spracúvame Vaše kontaktné a údaje o adrese, ako aj údaje týkajúce sa povolania, odvetvia alebo 
obchodného označenia, ako aj údaje o príslušnosť k týmto odvetviam, či iné verejne dostupné údaje (napr. 
osobné údaje z obchodného registra). Z kontaktných  údajov a údajov o adrese určíme daňovú príslušnosť 
a pracovné odvetvie, ktoré následne priradíme k Vašim údajom.  

3. Ktoré zdroje využívame? 
Ak existuje medzi Vami a bankou obchodný vzťah, máme k dispozícii údaje z tohto obchodného vzťahu. 
Pokiaľ ešte neexistuje medzi Vami a bankou obchodný vzťah, údaje zhromažďujeme z verejne prístupných 
zdrojov (napr. obchodný register, kataster nehnuteľností, živnostenský register, médiá, internet) alebo ich 
získavame od oprávnených tretích strán. 

4. Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?   
Údaje spracúvame, aby sme Vám mohli zasielať informácie o našich bankových produktoch alebo 
(finančných) službách a našich akciách (poštou, e-mailom alebo telefonicky). 

 

5. Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje? 
Údaje spracovávame za účelom prezentácie bankových a finančných produktov a za účelom  získavania 
nových klientov. Uvedené predstavuje naše oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). 
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6. Kto má prístup k mojim údajom?   
K Vašim údajom môžu mať prístup spoločnosti zo skupiny spoločností Oberbank AG, konkrétne Oberbank 
Leasing GmbH, 3 Banken Kfz Leasing GmbH, Oberbank Kfz Leasing-GmbH, Oberbank Immobilien Leasing 
GmbH, Oberbank Operating Leasing GmbH, Oberbank Immobilien-Service GmbH a 3 Banken 
Versicherungsmakler GmbH a ich dcérske spoločnosti, ako aj naše pobočky v Európskej únii. 

 
Okrem toho majú prístup k Vašim údajom tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvných, alebo 
zákonných povinností. Tieto subjekty sú povinné dôverne zaobchádzať s Vašimi údajmi a spracúvať ich iba 
v rámci účelu poskytovaných služieb. Vaše údaje nie sú zverejňované.  

 

7. Prenášajú sa údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám? 
Údaje neprenášame príjemcom v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) alebo medzinárodným 
organizáciám. 

 

8. Ako dlho sa uchovávajú údaje? 
Údaje uchovávame najdlhšie tri roky od posledného kontaktu alebo do prijatia žiadosti podľa čl. 17 a nasl. 
GDPR. 

 

9. Profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie 
V rámci priameho marketingu nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému individuálnemu 
rozhodovaniu. Ak sa má vykonávať profilovanie, vyžadujeme samostatný a výslovný súhlas (ktorý je možné 
kedykoľvek odvolať). 

10. Aké mám práva na ochranu údajov?   
Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), na opravu (článok 16 
GDPR), na vymazanie (článok 17 GDPR), na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na odvolanie 
súhlasu na spracovanie osobných údajov (článok 21 GDPR). 
 
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
osobných údajov, žiadame Vás, aby ste nás kontaktovali. Okrem toho máte právo predniesť svoje 
pochybnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tomuto dozornému orgánu:   

Úrad na ochranu osobných údajov   
Hraničná 12   
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika   
Tel.: +421 2 3231 3220   
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk   

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov  týkajúcich 
sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré sa vykonáva podľa článku 6 odsek 1 písmeno e/ GDPR (spracúvanie 
údajov vo verejnom záujme) a článku 6 odsek 1 písmeno f/ GDPR  (spracúvanie údajov na základe 
oprávnených záujmov). To sa týka aj profilovania na základe  tohto ustanovenia v zmysle článku 4 bod 4 
GDPR.  V prípade, že vznesiete námietku, nesmieme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, okrem  prípadov, 
v ktorých môžeme dokázať závažné legitímne dôvody na spracúvanie osobných  údajov, ktoré by 
prevažovali Vaše záujmy, práva a slobody, alebo by spracovanie slúžilo na  uplatňovanie, výkon alebo 
obhájenie právnych nárokov. 
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• Námietka proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu 
V jednotlivých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu. Máte právo 
kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na tieto účely. Ak vznesiete námietku proti 
spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať. 

11. Informácie o ochrane údajov   
Aktuálne informácie o ochrane údajov v Oberbank AG nájdete kedykoľvek na našej internetovej stránke 
https://www.oberbank.sk/ochrana-udajov.  
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