
 

 

 

  

IINNFFOORRMMÁÁCCIIAA    
podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

  
Príjemcom/tretím stranám môže banka poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje len s písomným súhlasom 
klienta. Bez súhlasu tak môže urobiť len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia 
alebo sprístupnenia vymedzený právnymi predpismi. Zoznam subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté alebo 
sprístupnené osobné údaje klienta na základe osobitných právnych predpisov: 
 
Na účely osobitných zákonov banka môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb týmto tretím stranám: 

1. Národná banka Slovenska 
2. súdy 
3. orgány činné v trestnom konaní 
4. Služba kriminálnej polície 
5. Služba finančnej polície Policajného zboru 
6. Kriminálny úrad finančnej správy 
7. súdni exekútori 
8. notári (vrátane funkcie súdneho komisára) 
9. daňové orgány 
10. colné orgány 
11. správca dane, ktorým je obec 
12. správca/predbežný správca v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v 
konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu 
13. Národný bezpečnostný úrad 
14. Správa finančnej kontroly 
15. Slovenská informačná služba 
16. Vojenské spravodajstvo 
17. Policajný zbor SR 
18. Justičná pokladnica 
19. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
20. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
21. príslušný štátny orgán na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy 
22. agentúra na poskytovanie pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku 
hospodárskej krízy 
23. Fond ochrany vkladov 
25. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
26. Ministerstvo financií SR 
27. poskytovatelia telekomunikačných služieb 
28. poštové podniky 
29. dražobné spoločnosti 
30. advokáti 
31. Notárska komora SR 
32. osoby pristupujúce k záväzku klienta, osoby preberajúce záväzok klienta 
33. osoby poskytujúce zabezpečenie (napríklad ručitelia, záložcovia) 
34. Stály Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie 
35. rozpočtové organizácie ústredných orgánov štátnej správy 
36. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 
37. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 
38. Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. ako podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom 
Spoločného registra bankových informácií (SRBI) 
39. banky a iní poskytovatelia platobných služieb 
40. iné subjekty a orgány štátnej správy o ktorých to ustanovuje zákon 
 
 

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňa 14.1.2015 
 
O každej zmene tejto Informácie informuje Banka okruh dotknutých osôb Zákonom stanovenej lehote a to 
zverejnením v prevádzkových priestoroch pobočiek a na internetovej stránke www.privatbanka.sk.  
 

http://www.privatbanka.sk/

