Ochrana osobných údajov
Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“)
1) Prevádzkovateľom informačného systému je
AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 903 821 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
2) Právnym základom spracúvania osobných
údajov dotknutých osôb je zákon č. 43/2004
Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákon o ochrane
osobných údajov.
3) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
môže byť uzatvorená prostredníctvom
zamestnanca Prevádzkovateľa alebo
finančného agenta.
4) Osobné údaje sú spracúvané za účelom:
identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia a
oprávnených osôb, uzatvárania, vykonávania a
následnej kontroly zmlúv o starobnom
dôchodkovom sporení, na účel ochrany a
domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej
spoločnosti voči poberateľom dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia a
oprávneným osobám, na účel zdokumentovania
činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými
správcovskými spoločnosťami, ich činnosťou a
plnenia povinností a úloh dôchodkovej
správcovskej spoločnosti.
5) Zoznam spracúvaných osobných údajov je v
rozsahu podľa § 54a zákona č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov: osobné údaje z dokladu totožnosti, a
to titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a
číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne
číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty,
ak ju má, doklady a údaje preukazujúce
splnenie ostatných požiadaviek a podmienok
na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o
starobnom dôchodkovom sporení.

6) Dotknutými osobami sú najmä: sporitelia,
poberatelia dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia, oprávnené osoby
a osoby stanovené zákonom č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a dedičia.
7) Osobné údaje, sú povinnými údajmi v zmysle
zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ich poskytnutie je podmienkou
uzavretia zmluvy.
8) Osobné údaje klienta sú sprístupňované tretím
osobám len v prípadoch, ak túto povinnosť
ukladá osobitný zákon.
9) Osobné údaje nie sú zverejňované.
10) Identifikácia sprostredkovateľov:
scanservice a.s., Náchodská 2397/23, Praha
9, PSČ 193 00
AiP Safe s.r.o., Talichova 807, Beroun, PSČ
266 01
IPSOS (France) SAS, 35, rue du Val de Marne,
75628 Paris Cedex 13, France
OPTYS, spol. s r.o., U Sušárny 301, Dolní
Životice, PSČ 747 56
CLS Čavojský & Partners, s.r.o., Zochova 6-8,
Bratislava 811 03
AXA Česká republika s.r.o., Lazarská 13/8,
120 00 Praha 2
AXA Services, s.r.o., Kolárska 6, Bratislava
811 06
PARTNERS GROUP SK s.r.o., Slávičie údolie
106, 811 02 Bratislava
Finančný agent a zamestnanec
Prevádzkovateľa, ktorý zmluvu sprostredkoval a
jeho nástupcovia.
11) Osobné údaje sú predmetom cezhraničného
prenosu do Švajčiarska.
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12) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej
žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje
o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme
informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa § 15
ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod
zákona o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné
informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam
jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel
spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej
žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať
voči spracúvaniu jej osobných údajov na iný
účel ako stanovený zákon č. 43/2004 Z.z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Všetky práva dotknutej osoby upravuje §28
zákona o ochrane osobných údajov.

