
 

 
 

 

OOSSOOBBNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  
VÝKLAD SÚVISIACI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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

V našej banke za spracúvanie osobných údajov nesú zodpovednosť tieto subjekty, najmä: 
 

1) Prevádzkovateľ je  Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31634 419, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č.: 3714/B (ďalej „Banka“), má pre 
ochranu OÚ spracovaný Bezpečnostný projekt. 

2) Sprostredkovatelia, ktorými sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákona je uvedený v informácii 
na našej www stránke v súbore: NaWEB_ZoznamSprostredkovatelov.pdf 

3) Tretie strany/príjemci, ktorým sú Vaše osobné údaje Bankou spracúvané, sprístupňované a poskytované 
na základe osobitných zákonov sú uvedení v informácii na našej www stránke v súbore: 
NaWEB_ZoznamTretíchStrán.pdf 

4) Oprávnené osoby a zodpovedné osoby sú zamestnanci banky, ktorí spracúvajú a bezpodmienečne majú: 
a) platnú pracovnú zmluvu 
b) absolvované školenie o ochrane OÚ v rámci vstupných školení novoprijatých zamestnancov 
c) preukázateľné podpísané vlastnoručným podpisom Poučenie oprávnenej osoby 
d) preukázateľné podpísané vlastnoručným podpisom Poučenie o mlčanlivosti 
e) splnenie ďalšie požiadavky zákona. 

5) Dotknuté osoby, podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti právo vyžadovať od banky: 

a) potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v 

informačnom systéme, 
c) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého banka získala jeho osobné 

údaje na spracúvanie, 
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, 
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. 

 
6) Účel spracúvania osobných údajov Banke ustanovujú právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je 

potrebný súhlas klienta. Pokiaľ klient takéto osobné údaje banke neposkytne, banka je povinná odmietnuť 
uzatvoriť s klientom obchod. Spracovanie osobných údajov bez súhlasu klienta je nevyhnutné pre plnenie 
povinností stanovených právnymi predpismi, a to najmä na nasledovný účel: 

a) identifikácia a overenie identifikácie klienta 
b) obozretné vykonávanie bankových obchodov bez neprimeraných rizík, 
c) zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov, 
d) uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi bankou a jej klientmi, 
e) ochrana, domáhanie sa práv banky voči klientom, 
f) zdokumentovanie činnosti banky, 
g) výkon dohľadu nad bankou a nad jej činnosťami, 
h) plnenie úloh a povinností banky podľa zákona o bankách a ďalších predpisov, 
i) plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi klientom a bankou, 
j) ochrana práv a právom chránených záujmov banky, 
k) uchovávanie a archivovanie údajov. 

 
7) Rozsah prípadne zoznam spracovávaných osobných údajov je určených právnymi predpismi: 

a) Banka spracúva najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, 
rodné číslo, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej 
pošty, údaje preukazujúce a dokladujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z obchodu, 
požadované zabezpečenie záväzkov z obchodu, oprávnenie na zastupovanie a splnenie ostatných 



 

požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené právnymi 
predpismi alebo sú dohodnuté medzi bankou a klientom a druh a číslo dokladu totožnosti.  

b) Banka získava osobné údaje tiež kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z 
dokladov totožnosti klienta a vyhotovovaním ich kópií. 

c) Banka v prípade poskytovania úverov spracúva naviac tieto údaje: (i) informácie týkajúce sa 
bonity, platobnej disciplíny a dôveryhodnosti klienta poskytnuté klientom (ii) informácie týkajúce sa 
bonity, platobnej disciplíny (iii) informácie o dôveryhodnosti klienta získané z registrov klientskych 
informácií. 

 
Stratégia a opatrenia pri bezpečnom spracúvaní osobných údajov stanovuje najmä  

8) Bezpečnostný projekt OOÚ a súvisiace prílohy. Táto interná norma implementuje požiadavky smerníc EÚ, 
ktoré sa implementovali do množstva zákonných noriem v rámci SR, sú to najmä: 

a) zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len „zákon“) 
b) zákon č.483/2001 Z.z. o bankách 
c) zákon č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
d) zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
e) zákon č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení 
f) zákon č.118/1996 Z.z. o ochrane vkladov 
g) zákon č.492/2009 Z.z. o platobných službách  
h) zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním 

terorizmu  
i) zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách 
j) zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

 
9) Autoritou štátu je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „UOOÚ SR“). Ako štátny orgán sa 

podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pozri 
http://www.dataprotection.gov.sk 

 
10) Banka je povinná na základe žiadosti dotknutej osoby bezplatne sprístupniť údaje z evidencie IS. 

 
11) Banka nesprístupňuje a neposkytuje OÚ tretej osobe – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, 

alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi Vami a Bankou. 
 

12) Cezhraničný tok OÚ v rámci EÚ je legálny. Pri presune OÚ mimo EU do tzv. tretích krajín, je 
prevádzkovateľ povinný preskúmať primeranú úroveň bezpečnosti v tejto krajine, prípadne žiadať 
usmernenie UOOÚ SR. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne predsa realizovať cezhraničný tok OÚ do tretej 
krajiny, kde nie je zaručená primeraná úroveň bezpečnosti, prevádzkovateľ musí požiadať dotknutú osobu 
o súhlas. 
 

13) Podrobnosti o spoločnosti SWIFT, ktorá osobné údaje spracúva na základe zákona sú uvedené v 
informácii na našej www stránke v súbore NaWEB_SWIFT.pdf 
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