InformácIa poskytovaná dotknutým osobám
podľa ustanovenia článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 a podľa
ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Účely spracúvania osobných údajov1: Správa
poistenia, Uzatváranie poistných zmlúv

prevádzkovateľ
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ
Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja
1/C, 1146 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041071,
DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom
Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10041071, organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16354/4

Účel spracúvania osobných údajov,
dotknuté osoby a povinnosť dotknutej
osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi
Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia
klientov a ich zástupcov, zachovanie možnosti následnej
kontroly tejto identifikácie, uzavieranie poistných zmlúv
a správa poistenia vrátane likvidácie poistných udalostí
a zaisťovania rizík, účel ochrany a domáhania sa práv
poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a
pobočky zahraničnej poisťovne voči jej klientom,
plnenie povinností a úloh poisťovne, pobočky poisťovne
z iného členského štátu a pobočky zahraničnej
poisťovne podľa zákona o poisťovníctve (ust. § 78
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení
neskorších predpisov) alebo osobitných predpisov, na
základe zmluvy (jej vzniku, plnenia, zániku v súlade s
Občianskym zákonom), podľa zákona č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku), podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu.
Dotknutými osobami sú klienti poisťovne, poistník a
poistený, zákonný zástupca, účastníci škodovej udalosti,
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rodinný príslušníci ako účastníci poistnej udalosti, iné
osoby, ktoré sú súčasťou poistnej udalosti.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na
účel uzatvorenia zmluvného vzťahu a na zabezpečenie
jeho plnenia. V prípade neposkytnutia osobných údajov,
môže dôjsť k sťaženiu plnenia predmetu zmluvy alebo
jeho úplnému znemožneniu.
Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po
dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa
osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať
spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
Právnym základom spracúvania získaných údajov je
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba. Právnym základom spracúvania osobných
údajov pri rokovaní o uzavretí poistnej zmluvy je
oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem
prevádzkovateľa je rovnako právnym základom
spracúvania ďalších osobných údajov v rozsahu –
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

poskytovanie a zverejňovanie
spracúvaných údajov
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje
poisťovateľovi osoby, zúčastnenej na poistnej udalosti.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť zaisťovni spracúvané
údaje súvisiace s postúpením rizika.
Prevádzkovateľ poskytuje na základe zákonnej
povinnosti príslušnému orgánu štátnej správy v oblasti
daní osobné údaje spracúvané v súvislosti s poistením.
Prevádzkovateľ môže poskytovať spracúvané údaje na
základe zákonných povinností alebo na preukázanie
svojich práv súdom, exekútorom a orgánom činným v
trestnom konaní.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom
dodávateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné
údaje (sprostredkovateľov):
– prostredníctvom sprostredkovateľov, poverených
získavaním osobných údajov klientov;
– prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva
podporné služby likvidácie poistných udalostí;
– prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vedie
registratúru v mene prevádzkovateľa prevádzkovateľa;
– prostredníctvom dodávateľa asistenčných služieb.

„spracovateľská činnosť“podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
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ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných
osobných údajov bezpečnostnými opatreniami
určenými ustanovením čl. 32 Nariadenia GDPR v spojení
s § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú
do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich
ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa
nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Pri spracúvaní
osobných údajov nedochádza k automatizovanému
individuálnemu rozhodovaniu.
V prípade otázok a získania ďalších informácií ohľadne
spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na nás
obrátiť písomne poštou na našu adresu: Groupama
poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Za účelom
výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov v našej
spoločnosti bola určená zodpovedná osoba, na ktorú sa
v prípade potreby môžete obrátiť prostredníctvom
e-mailovej adresy ochranaosobnychudajov@groupama.sk
alebo písomne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

práva dotknutej osoby podľa nariadenia
Gpdr a Zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov,
ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o
tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v
písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú
vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky
možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili
presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás
máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
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Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme
o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť
vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby
sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad
o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už
vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu
stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na
základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste
jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je
založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme
vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.

aktualizovaná informácia o spracúvaní
osobných údajov a informácia spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom
na území maďarska
Aktualizovanú informáciu o spracúvaní osobných
údajov a podrobné informácie o spracúvaní osobných
údajov prevádzkovateľom na území Maďarska v zmysle
platných právnych predpisov možno získať na webovej
stránke prevádzkovateľa www.groupama.sk.

