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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ  
OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV
I. VŠEOBECNE

Účelom tohto dokumentu je, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, informovať klientov a iné osoby, 
ktorých osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb. 

Prostredníctvom tohto dokumentu chceme ako Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom 
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004 (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ 
alebo „PSS, a. s.“) dotknuté osoby informovať najmä o tom, aké údaje spracúvame, na aké účely ich 
spracúvame, aké sú právne základy na ich spracúvanie, komu spracúvané údaje poskytujeme, ale 
aj o tom, ako dlho údaje uchovávame, alebo aké majú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
práva.

Spracúvanie osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre nás veľmi dôležité. Pri 
spracúvaní osobných údajov a zabezpečení ich ochrany postupujeme v súlade s platnými 
právnymi predpismi.

Táto verzia dokumentu je platná od 01.03.2022. Informovanie o akýchkoľvek zmenách v spracúvaní 
osobných údajov bude zabezpečené aktualizáciou tohto dokumentu, ktorý bude rovnako zverejnený 
na našej webovej stránke, pričom je rovnako k dispozícii na každom našom obchodnom zastúpení.

II. ZÁKLADNÉ POJMY

Touto časťou by sme radi informovali o obsahu a význame niektorých pojmov, ktoré v tomto 
dokumente používame.

GDPR  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016  
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Osobné údaje  Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno 
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, 
ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba  Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Koho konkrétne 
považujeme za dotknutú osobu na účely tejto informácie je bližšie vysvetlené 
v článku IV. tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ  Každý, kto sám alebo spolu s inými, určí účely a prostriedky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo svojom mene. Na účely tohto 
dokumentu sa prevádzkovateľom rozumie PSS, a. s., tak, ako je uvedené  
v článku III.

Sprostredkovateľ  Subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa na základe 
jeho poverenia. Na účely tohto dokumentu sa za sprostredkovateľov považujú 
subjekty, ktoré na základe zmluvného základu s PSS, a. s., poskytujú pre 
PSS, a. s., svoje služby.



Príjemca  Príjemcom je v zmysle GDPR každý subjekt, ktorému sú spracúvané 
osobné údaje poskytované. Za príjemcu sa v zmysle GDPR nepovažujú 
orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho 
zisťovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu.

Zákon o bankách  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

AML zákon  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely uvedené v tomto 
dokumente je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 31 335 004, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: 
Sa, vložka číslo: 479/B.

Ďalšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa, okrem vyššie uvedenej adresy, sú
- +421 2 58 55 58 55 (Centrum telefonických služieb PSS, a. s.)
- infopss@pss.sk

Prevádzkovateľ má v zmysle GDPR určenú zodpovednú osobu, ktorú je možné  v prípade 
otázok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kontaktovať e-mailom na osobneudaje@
pss.sk, alebo písomne na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, 
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika.

IV. O KOM ÚDAJE SPRACÚVAME, KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA NA ÚČELY TOHTO 
DOKUMENTU

Na účely spracúvania osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, spracúvame 
osobné údaje o osobách, o ktorých to je nevyhnutné v súvislosti s poskytovaním našich produktov 
a služieb a s tým spojenými aktivitami. Jedná sa o nasledovné kategórie dotknutých osôb:

Klienti
Za klienta považujeme akúkoľvek osobu, ktorá má s PSS, a. s., uzatvorený zmluvný vzťah, 
predmetom ktorého je využívanie produktov a služieb PSS, a. s., zo strany tejto osoby, resp. 
jeho zabezpečenie. Za takéto osoby považujeme napr. osoby využívajúce sporiace produkty 
(stavební sporitelia), osoby s existujúcim záväzkom voči PSS, a. s. (dlžníci, spoludlžníci), osoby 
zabezpečujúce záväzky iných osôb voči PSS, a. s. (ručitelia, záložcovia) a pod.
Za klienta považujeme tiež osobu, ktorá s PSS, a. s., rokovala o uzatvorení zmluvného vzťahu, aj 
keď sa zmluvný vzťah medzi PSS, a. s., a danou osobou nakoniec neuzatvoril.

Zástupcovia klientov
V niektorých situáciách nekoná osoba, ktorá uzatvára s PSS, a. s., zmluvný vzťah sama, ale je pri 
vykonaní daného úkonu zastúpená inou osobou. Typickým príkladom je zákonné zastúpenie 
maloletého klienta, zastúpenie na základe plnej moci, ktorú klient inej osobe udelil, alebo 
konanie štatutárneho orgánu v mene klienta, ktorý je právnickou osobou. 
Zo strany PSS, a. s., je nevyhnutné spracúvať osobné aj osobné údaje takýchto zástupcov, 
konajúcich  v mene klienta.

Ďalšie osoby, priamo nezúčastnené v zmluvnom vzťahu s PSS, a. s.
Z právnych predpisov, najmä z AML zákona, nám vyplýva v súvislosti s poskytovaním našich 
produktov a služieb povinnosť spracúvať osobné údaje aj osobách, ktoré nie sú účastníci 
zmluvného vzťahu s PSS, a. s. Typickým príkladom takýchto osôb je konečný užívateľ výhod 
klienta, politicky exponované osoby a pod.

Nakoľko povinnosť spracúvať osobné údaje o týchto osobách vplýva pre PSS, a. s., s právnych 
predpisov, je zo strany PSS, a. s., spracúvanie osobných údajov aj o takýchto osobách nevyhnutné.
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V. OD KOHO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME
Osobné údaje vo všeobecnosti získavame priamo od dotknutých osôb. V prípadoch, kedy klient 
zastúpený inou osobou, môžeme získavať osobné údaje klienta od tejto osoby konajúcej v jeho 
mene.
Niektoré údaje získavame z verejných registrov (napr. živnostenský register, register partnerov 
verejného sektora), resp. z iných registrov, ku ktorým máme prístup z titulu postavenia PSS, 
a. s., ako banky (napr. údaje o záväzkoch klienta a platobnej disciplíne voči iným subjektom 
zo Spoločného registra bankových informácií, údaje o sankcionovaných osobách za účelom 
plnenia povinností podľa AML zákona, register o prebiehajúcich exekučných konaniach alebo 
konkurzných konaniach z centrálneho registra exekúcii resp. z registra úpadcov a pod.).

VI. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
Spracúvame iba také údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania.

Vo všeobecnosti spracúvame:
-  všeobecné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, akademický titul, dátum 

narodenia, rodné číslo, osobné číslo klienta v PSS, a. s.)
-  údaje z dokladu totožnosti osoby vrátane kópie tohto dokladu (napríklad druh a číslo 

dokladu totožnosti, podoba tváre osoby)
-  kontaktné údaje (napríklad adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa na 

doručovanie písomností)
-  socio-demografické údaje (napríklad vek, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, 

vzdelanie, informácie o pracovnom pomere)
-  iné údaje, ktorých povinnosť spracúvania vyplýva z právnych predpisov (napríklad 

informácie o politickej exponovanosti osoby, údaje o osobitnom vzťahu osoby k PSS, 
a. s., údaje o uložených medzinárodných sankciách voči osobe, ktoré majú vplyv na 
vykonanie stupňa starostlivosti voči osobe podľa AML zákona)

-  ekonomické údaje (napríklad číselné označenie produktu klienta v PSS, a. s., stav na účtoch 
klienta vedených v PSS, a. s., čísla bankových účtov, informácie o výške príjmov, výške záväzkov, 
nákladov na vyživované osoby, údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí)

-  zvukový záznam hlasu v prípade kontaktu prostredníctvom Centra telefonických služieb 
PSS, a. s.

-  iné údaje ktoré vyplynú z podaní dotknutej osoby adresovanej PSS, a. s. (napríklad pri 
riešení sťažností)

-  v prípade dotknutých osôb využívajúcich službu Moja PSS údaje potrebné na prihlásenie 
sa do služby (napríklad PID), ako aj údaje potrebné na zachovanie bezpečného pripojenia 
a ochrany klienta (napríklad údaje o zariadení, z ktorého došlo k pripojeniu k službe, IP 
adresa)

-  v prípade dotknutých osôb zastupujúcich klienta aj vzťah tejto osoby ku klientovi 
(napríklad zákonný zástupca, konateľ právnickej osoby)

VII. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACÚVAME A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD 
SPRACÚVANIA
Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a na presne vymedzené účely, ktorými sú:
1. Poskytovanie bankových produktov a služieb a s nimi prepojené činnosti
2. Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi
3. Bezpečnosť a prevencia pred podvodmi
4. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
5. Marketingové účely
6. Štatistické účely
7. Účel archivácie vo verejnom záujme

Tieto vyššie uvedené účely je možné považovať za hlavné, všeobecné účely spracúvania údajov. 
Nižšie uvádzame ku každému z hlavných účelov spracúvania osobných údajov tabuľku, ktorá 
obsahuje spresnenie hlavného účelu o konkrétnejšie účely, resp. bližšie vysvetlenie spracúvania 
a zároveň právny základ spracúvania osobných údajov na tieto konkrétnejšie účely.
Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutých osôb je nevyhnutné, bez ich poskytnutia by 
nemohlo dôjsť k poskytovaniu produktov a služieb zo strany PSS, a. s., teda ani k uzatvoreniu 
zmluvných vzťahov s klientmi, resp. by bolo PSS, a. s., znemožnené plniť svoje zákonné povinnosti.
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Výnimku predstavuje spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, kedy 
je poskytnutie osobných údajov na účel spracúvania, ktorý je založený na súhlase, dobrovoľné.

1. Poskytovanie bankových produktov a služieb a s nimi prepojené činnosti

Konkrétnejší účel Právny základ spracúvania osobných údajov
Identifikácia a verifikácia klienta a 
jeho zástupcu

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

Posúdenie možnosti klienta získať 
produkt alebo službu

Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

Príprava zmluvnej dokumentácie Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR v prípade spracúvania osobných údajov 
zástupcov klientov. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je 
záujem na uzatváraní platných právnych úkonov a teda 
na preverení oprávnenosti zástupcu konať za klienta

Uzatvorenie zmluvného vzťahu s 
klientom

Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR v prípade spracúvania osobných údajov 
zástupcov klientov. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je 
záujem na uzatváraní platných právnych úkonov a teda 
na preverení oprávnenosti zástupcu konať za klienta

Správa zmluvného vzťahu vrátane 
jeho zmeny a ukončenia

Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR v prípade spracúvania osobných údajov 
zástupcov klientov. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je 
záujem na uzatváraní platných právnych úkonov a teda 
na preverení oprávnenosti zástupcu konať za klienta

Komunikácia s dotknutou osobou Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR v prípade spracúvania osobných údajov 
zástupcov klientov. Oprávneným záujmom PSS, a. s., 
je záujem na uzatváraní platných právnych úkonov 
a teda na preverení oprávnenosti zástupcu konať za 
klienta. V prípade komunikácie prostredníctvom centra 
telefonických služieb je právnym základom súhlas 
dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vybavovanie sťažností a reklamácií Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR, resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 
1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je 
záujem na kvalitnom poskytovaní produktov a služieb.

2. Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi
Konkrétnejší účel Právny základ spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností na úseku daní a 
účtovníctva

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR 

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., BAJKALSKÁ 30, P. O. BOX 48, 829 48 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/58 55 58 55, WWW.PSS.SK
IČO: 31 335 004, OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA I, ODDIEL SA, VLOŽKA Č. 479/B



Vybavovanie oznámení  
o protispoločenskej činnosti (tzv. 
whistleblowing)

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Vykonávanie starostlivosti  
a uplatňovanie sankcií podľa  
AML zákona

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Monitoring, preverovanie  
a ohlasovanie neobvyklých 
obchodných operácií

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Poskytovanie údajov príjemcom 
platieb a ich bankovým inštitúciám

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Poskytovanie údajov o klientoch 
do registrov (napr. podľa zákona 
o bankách, zákona o úveroch na 
bývanie, zákona o spotrebiteľských 
úveroch)

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Vybavovanie podaní dotknutých 
osôb v zmysle GDPR 

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Vybavovanie žiadostí o súčinnosť 
orgánov činných v trestnom konaní, 
resp. iných orgánov verejnej správy

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

3. Bezpečnosť a prevencia pred podvodmi 
Konkrétnejší účel Právny základ spracúvania osobných údajov
Vývoj, testovanie a údržba IT 
systémov

Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem  
na rozvoji I systémov s ohľadom na ich funkčnosť  
a ochranu údajov, ktoré sú v nich spracúvané

Autentifikácia online prístupov 
klientov do služby Moja PSS

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR

Monitoring a preverovanie 
uzatvorených zmlúv

Oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je záujem na 
uzatváraní reálnych a platných právnych úkonov

Podávanie trestných oznámení  
a súčinnosť v trestných konaniach

Plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR, resp. oprávnený záujem PSS, a. s. - čl. 6 
ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom  
PSS, a. s., je záujem na ochrane mena a povesti  
PSS, a. s., v prípadoch, kedy je PSS, a. s., objektom 
nelegálnej činnosti.

4. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
Konkrétnejší účel Právny základ spracúvania osobných údajov
Upomínanie v prípade 
neuhradených splátok úverov

Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy 
uzatvorenej s dotknutou osobou vrátane tzv. 
predzmluvných vzťahov - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem  
PSS, a. s., na ochrane svojho majetku pred neplnením 
si zmluvných záväzkov zo strany dotknutých osôb  
a záujem PSS, a. s., na dosiahnutí splatných 
pohľadávok voči dotknutým osobám
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Súdne konania Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem  
PSS, a. s., na ochrane svojho majetku pred neplnením si 
zmluvných záväzkov zo strany dotknutých osôb  
a záujem PSS, a. s., na dosiahnutí splatných pohľadávok 
voči dotknutým osobám, resp. záujem na preukázaní 
opodstatnenosti svojho nároku voči dotknutým osobám

Exekučné konania Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem  
PSS, a. s., na ochrane svojho majetku pred neplnením 
si zmluvných záväzkov zo strany dotknutých osôb  
a záujem PSS, a. s., na dosiahnutí splatných 
pohľadávok voči dotknutým osobám

Výkon záložného práva (napr. 
dobrovoľné dražby)

Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s., je záujem  
PSS, a. s., na ochrane svojho majetku pred neplnením 
si zmluvných záväzkov zo strany dotknutých osôb  
a záujem PSS, a. s., na dosiahnutí splatných 
pohľadávok voči dotknutým osobám

5. Marketingové účely
Konkrétnejší účel Právny základ spracúvania osobných údajov
Oslovovanie dotknutých osôb 
s ponukou produktov a služieb 
formou listových zásielok

Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, resp. 
oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem PSS, a. s., 
ponúknuť dotknutým osobám ďalšie produkty  
a služby PSS, a. s.

Oslovovanie dotknutých osôb 
s ponukou produktov a služieb 
formou elektronických správ

Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem PSS, 
a. s., ponúknuť dotknutým osobám ďalšie produkty  
a služby PSS, a. s.

Marketingové prieskumy a 
prieskumy spokojnosti

Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, 
resp. oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem PSS, 
a. s., získať spätnú väzbu o poskytovaní služieb  
a zlepšovať poskytované služby podľa odozvy klientov

Tvorba, vyhodnocovanie účinnosti 
a prispôsobovanie marketingovej 
stratégie

Oprávnený záujem PSS, a. s. – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
Oprávneným záujmom PSS, a, s. je záujem PSS, a. s., na 
efektívnosti využívania marketingových nástrojov

Organizovanie a vyhodnocovanie 
súťaží

Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Poukazovanie výhier Nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy uzatvorenej 
s dotknutou osobou - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

6. Štatistické účely
Tieto účely zahŕňajú činnosti PSS, a. s., na základe ktorých dochádza vytváraniu rôznych štatistík 
o portfóliu klientov, charaktere nimi využívaných služieb, spôsobe využívania služieb a podobne, 
jednak pre interné potreby PSS, a. s., jednak pre potreby plnenia legislatívnych povinností PSS, a. s., 
voči orgánom regulujúcim bankový trh a orgánom dozoru (napríklad Národná banka Slovenska).

Právnym základom spracúvania údajov na tieto účely sú právne základy pôvodných účelov 
získania osobných údajov podľa čl. 89 GDPR.

7. Účely archivácie vo verejnom záujme
Spracúvanie údajov na archívne účely predstavuje uchovávanie údajov (a dokumentov, ktoré 
sú ich nosičmi) podľa predpisov o archívoch a registratúrach vrátane vyraďovacieho konania  
v zmysle týchto právnych predpisov.
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Právnym základom spracúvania údajov na tieto účely je plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. 
- čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, resp. ako právny základ slúžia právne základy pôvodných účelov 
získania osobných údajov podľa čl. 89 GDPR.

VIII. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Osobné údaje uchovávame iba počas doby potrebnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

Vo všeobecnosti osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom  
a následne 10 rokov od jeho ukončenia.

Z tejto všeobecnej lehoty uchovávania údajov existujú výnimky v závislosti od účelu spracúvania 
údajov alebo povahy ich spracúvania.

-  V prípadoch, kedy je spracúvanie založené na plnení zákonnej povinnosti PSS, a. s., uchovávame 
osobné údaje po dobu, počas ktorej to predpisuje konkrétny právny predpis (napríklad zákon  
o bankách, AML zákon, GDPR, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.)

-  Osobné údaje spracúvané na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych 
nárokov, alebo na účely bezpečnosti a prevencie pred podvodmi sú uchovávané počas 
prebiehajúcich konaní, ktorých predmetom je nárok PSS, a. s., a následne 10 rokov po ich 
právoplatnom skončení, resp. po vysporiadaní sporného nároku.

-  Záznamy hovorov uskutočnených prostredníctvom centra telefonických služieb PSS, a. s., sú 
uchovávané po dobu 5 rokov od ich vyhotovenia.

-  Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu sú spracúvané po dobu, na ktorú bol 
súhlas udelený. V prípade, ak dôjde k odvolaniu udeleného súhlasu pred uplynutím lehoty jeho 
platnosti, sú údaje spracúvané iba do odvolania súhlasu.

-  Osobné údaje spracúvané na účel poukázania výhry výhercovi v súťaži organizovanej zo strany 
PSS, a. s., sú uchovávané v závislosti od povahy výhry. V prípade nepeňažných výhier sú údaje 
uchovávané po dobu jedného mesiaca od poukázania výhry, v prípade peňažných výhier po 
dobu 10 rokov od poukázania výhry.

Ak po uplynutí určených lehôt uchovávania nie je nevyhnutné údaje spracúvať na iné účely 
(napríklad z dôvodu plnenia zákonných povinností PSS, a. s., alebo na preukazovanie, 
uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov), pristupuje PSS, a. s., k likvidácii osobných údajov 
formou vyraďovacieho konania.

Osobné údaje teda môžu byť uchovávané na účely archivácie vo verejnom záujme aj po uplynutí 
vyššie uvedenej doby uchovávania, a to počas doby predarchívnej starostlivosti a počas 
priebehu vyraďovacieho konania v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IX. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, 
KOMU MÔŽU BYŤ SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ
Vo všeobecnosti sú osobné údaje určené pre PSS, a. s., bez potreby ich sprístupňovania ďalším 
príjemcom, v istých situáciách však k ich poskytovaniu prísť môže, či je to dokonca nevyhnutné.  
V prípade poskytovania údajov príjemcom však PSS, a. s., dbá na to, aby boli údaje poskytované iba 
v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje nie sú zo strany PSS, a. s., zverejňované.

V tejto časti tohto dokumentu chceme informovať o najčastejších situáciách, kedy sa tak môže stať.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:
1.  Príjemcovia, ktorým je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje v dôsledku plnenia povinnosti 

stanovenej PSS, a. s., niektorým z právnych predpisov. Medzi takýchto príjemcov patria 
napríklad:
-  štátne orgány vykonávajúce dohľad nad činnosťou PSS, a. s., (Národná banka 

Slovenska, Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR a pod.)
-  orgány činné v trestnom konaní (súdy, príslušné útvary Policajného zboru SR)
-  iné subjekty, o ktorých tak stanovuje zákon o bankách a za podmienok stanovených 

v tomto zákone (správcovia konkurznej podstaty, notári, daňové orgány, auditné 
orgány a pod.)

-  orgány alebo subjekty, o ktorých tak ustanovujú osobitné predpisy v rámci plnenia 
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špecifických činností stanovených týmito predpismi (Úrad na ochranu osobných 
údajov SR, Národný bezpečnostný úrad, služba finančnej polície Policajného zboru 
SR a pod.).

-  orgány štátnej správy na úseku správy katastra, orgány registrujúce záložné práva.

2.  V dôsledku plnenia zákonnej povinnosti poskytovať osobné údaje do úverových 
registrov je príjemcom aj správca Spoločného registra bankových informácií. Informácia 
o spracúvaní osobných údajov v tomto registri tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu.

3.  Príjemcovia, ktorým je nevyhnutné osobné údaje poskytnúť v rámci preukazovania, 
uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov. Medzi takéto subjekty môžu patriť 
súdy, súdni exekútori, notári, advokátske kancelárie, s ktorými PSS, a. s., spolupracuje, 
dražobné spoločnosti realizujúce výkon záložných práv, znalci a pod.

4  Slovenská pošta, a. s., kuriérske spoločnosti, resp. iné subjekty, ktoré PSS, a. s., využíva na 
doručovanie písomností a zásielok.

Ďalšou kategóriou príjemcov osobných údajov sú sprostredkovatelia, teda subjekty, ktoré na 
zmluvnom základ s PSS, a. s., poskytujú pre PSS, a. s., rôzne služby a v dôsledku poskytovania 
týchto služieb spracúvajú osobné údaje v mene PSS, a. s. 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám sprostredkovateľov:
- viazaní finanční agenti, ktorí sprostredkovávajú finančné produkty a služby PSS, a. s.
- subjekty zabezpečujúce platobné služby a ich monitoring
- subjekty zabezpečujúce služby tlače dokumentov a doručovania zásielok
- subjekty poskytujúce služby uchovávania a likvidáciu registratúrnych záznamov
-  subjekty poskytujúce služby v oblasti vývoja, testovania a údržby informačných systémov, 

alebo podporu a rozvoj IT architektúry
- subjekty poskytujúce služby programového vybavenia v oblasti informačných systémov
-  subjekty, ktoré v mene PSS, a. s., upomínajú klientov pri omeškaní s plnením splátok úverov
- subjekty realizujúce mandátnu správu pohľadávok PSS, a. s.
- subjekty realizujúce výkon záložného práva
- poskytovatelia služieb webhostingu
- subjekty poskytujúce služby v oblasti marketingu (napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, 
prieskum trhu,  správa stránok PSS, a. s., na sociálnych médiách, organizovanie súťaží a iných 
marketingových aktivít a pod.).

X. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN, RESP. DO 
MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Osobné údaje spracúvané v zmysle tohto dokumentu neprenášame do tretích krajín ani 
medzinárodných organizácií.

XI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
V procese spracúvania žiadosti o úver využívame niektoré formy automatizovaného 
inndividuálneho rozhodovania.

Takéto spracúvanie osobných údajov klientov slúži na dodržiavanie legislatívnych limitov 
poskytovania našich služieb, napríklad dodržanie maximálnej prípustnej výšky úveru, ktorú 
môžeme konkrétnemu klentovi poskytnúť.
Pri tomto type spracúvania zohľadňujeme viaceré údaje, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie 
poskytnúť alebo neposkynúť úver, prípadne určiť jeho prípustnú výšku. Medzi takéto údaje 
patria napríklad údaje o príjme získané priamo od klienta, údaje o záväzkoch získané priamo 
od klienta, údaje získané dopytom do rôznych registrov (napr. spoločný register bankových 
informácií), údaje získané zo Sociálnej poisťovne a pod.
K prvotnému rozhodnutiu dochádza na základe automatizovaného rozhodovania bez 
ľudského zásahu, v rámci posudzovania žiadosti klienta o úver však klient má možnosť žiadať  
o preskúmanie takéhoto rozhodnutia ľudským zásahom.

XII. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
GDPR priznáva každej dotknutej osobe, vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov, niekoľko 
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práv, o ktorých by sme rovnako v tomto dokumente radi informovali. Využitie jednotlivých 
práv je viazané na splnenie podmienok uplatnenia práva, napr. na konkrétny právny základ 
spracúvania, na existenciu automatizovaného rozhodovania a pod.

V tejto článku chceme poskytnúť informácie o právach, ktoré majú dotknuté osoby v súvislosti 
so spracúvaním na vyššie uvedené účely. Súčasne by sme radi aj v krátkosti informovali  
o podmienkach uplatnenia jednotlivých práv. 

-  PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba 
nárok od PSS, a. s., požadovať potvrdenie, či PSS, a. s., spracúva jej osobné údaje  
a ak áno, má dotknutá nárok na prístup k spracúvaným údajom a nárok na informácie 
uvedené v článku 15 GDPR.

-  PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba 
nárok od PSS, a. s., požadovať, aby PSS, a. s., opravila osobné údaje, ktoré o dotknutej 
osobe spracúva, a to za predpokladu, ak sú nesprávne. V zmysle tohto práva má dotknutá 
osoba súčasne nárok požadovať, aby PSS, a. s., doplnila jej osobné údaje v prípade, ak 
nie sú úplné.

-  PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba 
nárok od PSS, a. s., požadovať, aby boli jej osobné údaje vymazané v prípadoch, kedy tak 
ustanovuje čl. 17 GDPR . Dovoľujeme si upozorniť, že právu na výmaz údajov nie je možné 
vyhovieť, ak je splnená niektorá z podmienok v odseku 3. čl. 17 GDPR (napr. archivácia vo 
verejnom záujme, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a pod.).

-  PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Na základe tohto práva má dotknutá nárok právo 
preniesť osobné údaje, ktoré o nej PSS, a. s., spracúva, k inému prevádzkovateľovi. Toto 
právo je možné uplatniť vo vzťahu k údajom, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu 
dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) GDPR, alebo na základe nevyhnutnosti 
spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl.  
6 ods. 1. písm. b) GDPR.

-  PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Máte právo od PSS, a. s., požadovať, aby 
došlo k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov. Prípady, v ktorých je možné 
toto právo uplatniť sú uvedené v čl. 18 GDPR.

-  PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Toto právo je možné 
využiť v prípade údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu PSS, a. s., podľa 
čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. 

-  PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ UDELENÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH 
ÚDAJOV. Toto právo je možné uplatniť iba vo vzťahu k spracúvaniu, ktorého základom je 
predchádzajúci súhlas udelený PSS, a. s., zo strany dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu 
pôsobí do budúcnosti, teda odvolanie súhlasu nespôsobuje nezákonnosť spracúvania, 
ktoré sa na základe súhlasu uskutočnilo pred jeho odvolaním.

-  PRÁVO ABY SA NA DOTKNUTÚ OSOBU NEVZŤAHOVALO ROZHODNUTIE ZALOŽENÉ 
VÝLUČNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ, VRÁTANE PROFILOVANIA.  
V prípadoch, kedy je rozhodnutie PSS, a. s., založené výlučne na automatizovanom 
spracúvaní (spracúvanie bez ľudského zásahu), má dotknutá osoba právo vyjadriť svoje 
stanovisko k rozhodnutiu, právo na jeho napadnutie, ako aj právo na ľudský zásah zo 
strany PSS, a. s. Tieto práva neznamenajú automaticky zmenu takéhoto rozhodnutia, 
podstata práva dotknutej osoby spočíva v možnosti napadnúť rozhodnutie, vykonané 
výlučne strojovo a žiadať o jeho preskúmanie ľudským zásahom. Po takomto preskúmaní 
môže rozhodnutie ostať totožné s tým, ktoré bolo prijaté automatizovaným spracúvaním. 
Bližšie podmienky k možnostiam uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 22 GDPR.

-  PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOZORU. Dotknutá osoba má právo podať 
ohľadom spracúvania osobných údajov sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Bližšie podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú uvedené v GDPR. Svoje práva môžete uplatniť 
prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov PSS, a. s., 
uvedených v článku III. tohto dokumentu.
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