Poskytnutie informácií podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 o ochrane
osobných údajov

Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s., sídlo: Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO:
35822091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
2831/B, DIČ: 2021593409, Tel: 02/ 59206211 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov :
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť UNIVERSAL maklérsky dom a.s., sídlo: Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO:
35822091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
2831/B.
Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:
• vykonávania finančného sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane
identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie ;
• plnenia zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán,
resp. kde je dotknutá osoba osobou konajúcou v mene zmluvnej strany, ďalej za účelom
ochrany práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú
z týchto zmluvných vzťahov;
• výkonu marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa, vrátane organizovania
marketingových kampaní a súťaží, evidencie súťažiacich a zverejnenie výhercov;
• plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. zákona č. 186/2009 Z.z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
a pod.),
• používania služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií
klienta, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií na portáli iŠanón klientom, ktoré
prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu iŠanón, ktorý je
prístupný pre klienta na internetovej adrese „isanon.sk“ resp. „isanon.universalsk.sk“.
Zoznam alebo rozsah osobných údajov
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Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, štátna príslušnosť, druh a číslo
dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet
podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento
podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, údaje týkajúce sa záväzkového vzťahu
medzi zmluvnou stranou a prevádzkovateľom, údaje o plnení záväzkov zmluvnej strany voči
prevádzkovateľovi, údaje o zamestnávateľovi, pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom
vzťahu, služobnom pomere
alebo štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom vzťahu,
o dosiahnutom vzdelaní.
Oprávnená osoba
Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom Oprávnených osôb, ktoré sú v
pracovno-právnom vzťahu s prevádzkovateľom a ktoré boli poučené podľa ustanovenia § 21 Zákona o
právach a povinnostiach ustanovených Zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie.
Oznámenie totožnosti Oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v mene
prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb môže dotknutá osoba získať u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby.

Sprostredkovateľ
V zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona je sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve
podľa ustanovenia § 8 a v súlade s týmto Zákonom.
Sprostredkovateľmi prevádzkovateľa sú podriadení finanční agenti prevádzkovateľa v postavení
samostatného finančného agenta.
Oznámenie totožnosti Sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene
prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb môže dotknutá osoba získať u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby.
Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného
aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení
Zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby podľa § 10 Zákona o.i. aj vtedy,
ak
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá
osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou
alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,
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•
•
•
•

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby,
predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez
možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby
prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov;
sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ
ich náležite označil ako zverejnené;
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje ustanovenie § 10 Zákona, prevádzkovateľ je
oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby. Takto poskytnutý súhlas
dotknutej osoby je dobrovoľný, prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani
podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi všetky požadované osobné údaje a
informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Medzi právne predpisy, ktoré
ustanovujú povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú spracúvanie osobných
údajov patria najmä: Zákon c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov; Zákon c. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; Zákon
c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; Zákon c. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Ustanovenia
ostatných právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť prevádzkovateľovi
osobné údaje týmto nie sú dotknuté.
Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje zákon, môže
mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa (napr. podľa
ustanovenia § 15 zákona c. 297/2008 Z.z.).
Zoznam príjemcov - tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté a okruh príjemcov,
ktorým budú osobné údaje sprístupnené
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám okrem prípadov, keď
povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis alebo
ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám okrem prípadov, keď
povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis
alebo ak je sprístupnenie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje najmä
- Národnej banke Slovenska,
- orgánom činným v trestnom konaní,
- Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru,
- Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
- subjektom, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti
s výkonom finančného sprostredkovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom

UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35822091,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2831/B

3

-

sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä
banky, poisťovne, zaisťovne, sporiteľne, leasingové spoločnosti, investičné spoločnosti
obchodníci s cennými papiermi, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové správcovské
spoločnosti a pod.),
subjektom, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci v súvislosti
s poradenskými činnosťami, s právnymi službami, s výkonom dodávateľských činností vo
vzťahu k informačnému systému a pod.

Zverejnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje, okrem osobitných prípadov, napr. v prípade
marketingových kampaní a súťaží. V prípade marketingových kampaní a súťaží sú osobné údaje (a to
meno a priezvisko) dotknutých osôb zverejnené primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích
prostriedkoch a na internetovej stránke prevádzkovateľa www.universal.sk .
Tretie krajiny, do ktorých sa predpokladá prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.
Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28 Zákona
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) Zákona druhý až šiesty bod; pri vydaní
rozhodnutia podľa odseku 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli
porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
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a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho
marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods.
3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné
dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné
údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo
pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu
pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá
toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo
počas existencie
zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby,
alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu
zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka
osoba.
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