Informácie o premene spoločnosti zlúčením a ochrane osobných údajov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov) (ďalej len "Všeobecné nariadenie")
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Klikpojisteni.cz, a.s. (ďalej len "Zanikajúca
spoločnosť"), ktorá je zriaďovateľom organizačnej zložky Klikpojisteni.cz, a.s. - organizačná
zložka Slovensko (ďalej len "Organizačná zložka Klikpojisteni") v súvislosti so zlúčením so
spoločnosťou Klikpojisteni.cz, s.r.o (ďalej len "Nástupnícka spoločnosť") ako zriaďovateľom
vykonávajúcim podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej
organizačnej zložky SC Czech AAI, s.r.o., organizačná zložka (ďalej len "Organizačná zložka")
na základe Projektu fúzie v súlade s predpismi Českej republiky (ďalej len "Zlúčenie") s
účinnosťou ku dňu 31.12.2020 zanikla a zároveň všetky práva a povinností prešli na Nástupnícku
spoločnosť.
V súvislosti so Zlúčením Nástupnícka spoločnosť ďalej rozhodla o tom, že všetky hmotné, osobné
a nehmotné zložky podnikania Organizačnej zložky Klikpojisteni (vrátane, nie však výlučne,
majetku, práv, záväzkov a pracovnoprávnych vzťahov), ktoré predstavujú všetky majetkové práva,
záväzky a pracovnoprávne vzťahy Organizačnej zložky Klikpojisteni, ku dňu 31.12.2020
prechádzajú na Organizačnú zložku a stanú sa súčasťou jej zložiek podnikania.
V dôsledku vyššie uvedeného došlo k formálnej zmene osoby prevádzkovateľa Vašich osobných
údajov:




Nový názov prevádzkovateľa: SC Czech AAI, s.r.o., organizačná zložka
IČO prevádzkovateľa: 53 171 021
Adresa sídla prevádzkovateľa: Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava 851 01,
Slovenská republika

Oznamujeme Vám, že okrem vyššie uvedenej formálnej zmeny osoby prevádzkovateľa sa v
dôsledku Zlúčenia pre Vás nič nemení. Vaše osobné údaje naďalej zásadne spracúvame
transparentne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s platnými právnymi predpisy
upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovanie
poistenia. Súčasne kladieme dôraz na maximálnu možnú mieru zabezpečenia Vašich osobných
údajov.
Organizačná zložka úplne preberá všetky povinnosti Organizačnej zložky Klikpojisteni, vrátane
všetkých povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, pretože plne vstupuje
do právneho postavenia Organizačnej zložky Klikpojisteni. Všetky dokumenty, vrátane tých, ktoré
súvisia s ochranou Vašich osobných údajov (napr. udelené súhlasy so spracúvaním osobných
údajov, sprostredkovateľské zmluvy a informačné dokumenty) zostávajú naďalej v platnosti.
V súvislosti so Zlúčením teda nemusíte mať žiadne obavy ohľadom spracúvania Vašich osobných
údajov, keďže vysoký štandard ochrany je i naďalej zachovávaný.
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v Informáciách o spracúvaní
osobných údajov pre dotknuté osoby na https://www.klik.sk/osobne-udaje-detail/. Ak by ste aj
napriek tomu mali akúkoľvek obavu, otázku či pripomienku k vyššie uveden ej fúzii, neváhajte sa
obrátiť na info@klik.sk
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