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INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA  
O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

 
podľa čláﾐkov ヱン a ヱヴ  ﾐariadeﾐia Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ o oIhraﾐe f┞ziIkýIh osﾚH pri spraIúvaﾐí 
osoHﾐýIh údajov a o voľﾐoﾏ poh┞He takýIhto údajov, ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa Γヵ/ヴヶ/ES ふďalej leﾐ „Nariadenie“ぶ 

 

Tieto iﾐforﾏáIie o spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov sú adresovaﾐé uIhádzačoﾏ o zamestnanie v 

spoločﾐosti Coloﾐﾐade IﾐsuraﾐIe S.A., poHočka poisťovﾐe z iﾐého čleﾐského štátu.  
 

Od 25.5. ヲヰヱΒ osoHﾐé údaje spraIúvaﾏe v súlade s Nariadeﾐíﾏ Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEÚぶ 
ヲヰヱヶ/ヶΑΓ z ヲΑ. apríla ヲヰヱヶ o oIhraﾐe f┞ziIkýIh osﾚH pri spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov a o voľﾐoﾏ 
poh┞He takýIhto údajov, ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa Γヵ/ヴヶ/ES ふvšeoHeIﾐé ﾐariadenie o ochrane 

osoHﾐýIh údajovぶ ふďalej leﾐ „Nariadenie“ぶ a príslušﾐýﾏi sloveﾐskýﾏi právﾐ┞ﾏi predpisﾏi, ﾐajﾏä 
zákoﾐoﾏ č. ヱΒ/ヲヰヱΒ ).z. o oIhraﾐe osoHﾐýIh údajov a o zﾏeﾐe a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov. 
 

Prečítajte si, prosíﾏ, ﾐižšie uvedeﾐé iﾐforﾏáIie o spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov.  
Cieľoﾏ tohto dokuﾏeﾐtu je posk┞tﾐúť Váﾏ v prehľadﾐej forﾏe odpoveď ﾐa to, prečo spraIúvaﾏe Vaše 
osoHﾐé údaje, akýﾏ spﾚsoHoﾏ iIh spraIúvaﾏe, aké sú Vaše práva v súvislosti so spraIúvaﾐíﾏ a 
posk┞tﾐúť váﾏ ďalšie relevaﾐtﾐé iﾐforﾏáIie o spraIúvaﾐí VašiIh osoHﾐýIh údajov. 
 

OBSAH: 

A. Pojﾏy súvisiaIe so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov 
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C. Aké Vaše osoHﾐé údaje spraIúvaﾏe 
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E. Na aké účely spraIúvaﾏe Vaše osoHﾐé údaje 

F. Ako ﾏôžete odvolať súhlas so spraIúvaﾐíﾏ VašiIh osoHﾐýIh údajov 

G. Koﾏu Hudú Vaše osoHﾐé údaje poskytﾐuté 

H. Kde sa Vaše osoHﾐé údaje spraIúvajú 

I. Ako dlho uIhovávaﾏe Vaše osoHﾐé údaje 

J. Profilovaﾐie a autoﾏatizovaﾐé rozhodovanie 

K. Vaše práva v súvislosti so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov 
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A. POJMY SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

osoHﾐý údaj – akékoľvek iﾐforﾏáIie týkajúIe sa ideﾐtifikovaﾐej aleHo ideﾐtifikovateľﾐej fyzickej 

osoby, napr. ﾏeﾐo, priezvisko, dátuﾏ ﾐarodeﾐia, telefﾙﾐﾐe číslo, eﾏailová adresa a pod., 

dotkﾐutá osoHa – f┞ziIká osoHa, ku ktorej sa osoHﾐé údaje vzťahujú, 

spraIúvaﾐie osoHﾐýIh údajov – operáIia aleHo súHor operáIií s osoHﾐýﾏi údajmi, napr. získavaﾐie, 
zazﾐaﾏeﾐávaﾐie, usporadúvaﾐie, uIhovávaﾐie, zﾏeﾐa, v┞užívaﾐie, posk┞tovaﾐie tretíﾏ osoHáﾏ 
alebo vymazanie, 

prevádzkovateľ – f┞ziIká osoHa aleHo právﾐiIká osoHa, ktorá určuje účel a prostriedky spraIúvaﾐia 
osoHﾐýIh údajov; spraIúvaﾐíﾏ ﾏﾚže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa, 



2 

 

sprostredkovateľ – f┞ziIká osoHa aleHo právﾐiIká osoHa, orgáﾐ verejﾐej ﾏoIi, ageﾐtúra aleHo iﾐý 
suHjekt, ktorý spraIúva osoHﾐé údaje pre prevádzkovateľa v jeho ﾏeﾐe, 

účel – dﾚvod, prečo prevádzkovateľ spraIúva osoHﾐé údaje, 

profilovanie – akékoľvek autoﾏatizovaﾐé spraIúvaﾐie osoHﾐýIh údajov, ktoré pozostáva z použitia 
týIhto osoHﾐýIh údajov ﾐa v┞hodﾐoteﾐie určitýIh osoHﾐýIh aspektov týkajúIiIh sa dotkﾐutej osoH┞, 

príjeﾏIa – f┞ziIká osoHa, právﾐiIká osoHa, orgáﾐ verejﾐej ﾏoIi aleHo iﾐý suHjekt, ktoréﾏu sú osoHﾐé 
údaje posk┞tovaﾐé. 

 

B. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľoﾏ VašiIh osoHﾐýIh údajov je Colonnade  Insurance S.A., so sídloﾏ Rue Jean Piret 1, 

L-2350 Lu┝eﾏHurg, Lu┝eﾏHursko, zapísaﾐá v oHIhodﾐoﾏ registri  Lu┝eﾏHurg pod čísloﾏ č.B ヶヱヶヰヵ, 
koﾐajúIa prostredﾐíItvoﾏ Coloﾐﾐade IﾐsuraﾐIe S.A.,  poHočka poisťovﾐe z iﾐého čleﾐského štátu, so 
sídloﾏ Moldavská Iesta Β B, ヰヴヲ Βヰ KošiIe - ﾏestská časť Juh, IČO: ヵヰヰ ヱン ヶヰヲ, IČ DPH: SK ヴヱヲヰヰヲヶヴΑヱ, 
zapísaﾐá v OHIhodﾐoﾏ registri Okresﾐého súdu KošiIe I., oddiel: Po, vložka č.: ヵΓヱ/V ふďalej leﾐ 
„Spoločnosť“ぶ. 
 

C. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME 

Spoločﾐosť určuje účel a prostriedk┞ spraIúvaﾐia VašiIh osoHﾐýIh údajov. 

Spoločﾐosť spraIúva také osoHﾐé údaje, ktoré sú potreHﾐé ﾐa to, aH┞ v ráﾏIi výHerového koﾐaﾐia 
v┞koﾐala opatreﾐia pred uzatvoreﾐíﾏ praIovﾐej zﾏluv┞ ふresp. dohod┞ o práIi v┞koﾐávaﾐej ﾏiﾏo 
praIovﾐého poﾏeruぶ s Vaﾏi, aH┞ splﾐila svoje zákoﾐﾐé poviﾐﾐosti. V prípade, že ste Spoločﾐosti udelili 
súhlas so spraIúvaﾐíﾏ VašiIh osoHﾐýIh údajov, Spoločﾐosť spraIúva aj osoHﾐé údaje vo vzťahu ku 
ktorýﾏ ste teﾐto súhlas udelili a leﾐ ﾐa účel uvedeﾐý v toﾏto súhlase.  
 

O uIhádzačoIh o zamestnanie Spoločﾐosť spraIúva ﾐajﾏä ﾐasledovﾐé kategﾙrie osoHﾐýIh údajov v 
nevyhnutnom rozsahu: 

➢ Základﾐé ideﾐtifikačﾐé údaje 

Medzi tieto údaje patria ﾐapríklad ﾏeﾐo a priezvisko, dátuﾏ ﾐarodeﾐia, adresa H┞dliska, štátﾐe 
oHčiaﾐstvo. 

➢ Koﾐtaktﾐé údaje 

       Medzi tieto údaje patria ﾐapríklad e-ﾏailová adresa, telefﾙﾐﾐe číslo, korešpoﾐdeﾐčﾐá adresa. 

➢ SoIiodeﾏografiIké údaje 

       Medzi tieto iﾐforﾏáIie patria ﾐapríklad vek, pohlavie, rodiﾐﾐý stav. 

➢ Údaje týkajúIe sa VašiIh praIovﾐýIh skúseﾐostí 
Medzi tieto údaje patria ﾐapríklad údaje o Vašom pracovnom zaradeﾐí, o VašiIh praIovﾐýIh 
skúseﾐostiaIh, o VašiIh predIhádzajúIiIh zaﾏestﾐávateľoIh, údaje ukoﾐčeﾐí vzdelaﾐia, údaje o 

aHsolvovaﾐýIh školeﾐiaIh atď. 

 

D. Z AKÉHO ZDROJA SME ZÍSKALI A ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Spoločﾐosť získava vaše osoHﾐé údaje od Vás, a to ﾐajﾏä prostredﾐíItvoﾏ životopisu, ﾏotivačﾐého 
listu a iﾐýIh dokuﾏeﾐtov, ktoré ste Spoločﾐosti posk┞tli počas výHerového koﾐaﾐia a osoHﾐýIh 
stretﾐutí.  

OsoHﾐé údaje uIhádzačov získavaﾏe aj zo zdrojov, do ktorýIh ste Vaše osoHﾐé údaje pre teﾐto účel 
poskytli (napr. www.profesia.sk, www.pracask.sk atď.ぶ aleHo prostredﾐíItvoﾏ persoﾐálﾐ┞Ih 
spoločﾐostí.  

 

 

 

http://www.profesia.sk/
http://www.pracask.sk/
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E. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE  
➢ S Vašíﾏ súhlasoﾏ 

V prípade, že ste Spoločﾐosti udelili súhlas, spraIúvaﾏe ﾐa účel vedeﾐia dataHáz┞ uIhádzačov 
o zamestnanie, a to po dobu 6 ﾏesiaIov od skoﾐčeﾐia výHerového koﾐaﾐia ﾐa príslušﾐú praIovﾐú 
pozíIiu. Váš súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov ﾐa teﾐto účel je úplﾐe doHrovoľﾐý. 

➢ Bez Vášho súhlasu, keď je spraIúvaﾐie ﾐevyhﾐutﾐé ﾐa vykoﾐaﾐie opatreﾐí pred uzatvoreﾐíﾏ 
zmluvy alebo dohody 

Spoločﾐosť spraIúva Vaše osoHﾐé údaje ﾐa účely uskutočﾐeﾐia výHerového koﾐaﾐia, vrátaﾐe 
pohovorov a jedﾐaﾐí o praIovﾐýIh podﾏieﾐkaIh. Posk┞tﾐutie VašiIh osoHﾐýIh údajov je 
doHrovoľﾐé, ale ﾐev┞hﾐutﾐé ﾐa uskutočﾐeﾐie uvedeﾐýIh krokov, ktoré sú predpokladoﾏ ﾐa 
uzatvoreﾐie praIovﾐej zﾏluv┞ príp. dohod┞ o práIi v┞koﾐávaﾐej ﾏiﾏo praIovﾐého poﾏeru.  

 

➢ Bez Vášho súhlasu, keď je spraIúvaﾐie ﾐevyhﾐutﾐé ﾐa splﾐeﾐie zákoﾐﾐej povinnosti Spoločnosti 

Spoločﾐosť spraIúva Vaše osoHﾐé údaje aj ﾐa základe požiadaviek, ktoré pre Spoločﾐosť v┞plývajú 
z právﾐ┞Ih predpisov.  
Ide ﾐajﾏä o ﾐasledovﾐé právﾐe predpis┞: 
• Na základe zákoﾐa č. ンヱヱ/ヲヰヰヱ ).z. )ákoﾐﾐík práIe, v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov, Spoločﾐosť 

spraIúva Vaše osoHﾐé údaje ﾐa účel plﾐeﾐia jej zákoﾐﾐýIh poviﾐﾐostí ako v ráﾏIi 
predzﾏluvﾐýIh vzťahov. 

• Na základe zákoﾐa č. č. ンヵヵ/ヲヰヰΑ ). z. o oIhraﾐe, podpore a rozvoji verejﾐého zdravia v zﾐeﾐí 
neskoršíIh predpisov, Spoločﾐosť spraIováva Vaše osoHﾐé údaje pre účel┞ zaHezpečeﾐia  
zdravotﾐého dohľadu prostredﾐíItvoﾏ praIovﾐej zdravotﾐej služH┞, tj.  plnenia svojich 

zákoﾐﾐýIh poviﾐﾐostí podľa tohto zákoﾐa. 
 

➢ Bez Vášho súhlasu, ﾐa základe oprávﾐeﾐého záujﾏu Spoločnosti 

Spoločﾐosť spraIúva  osoHﾐé údaje uIhádzačov ﾐa účel overeﾐia výsk┞tu týIhto f┞ziIkýIh osﾚH 
v saﾐkčﾐýIh zozﾐaﾏoIh prostredﾐíItvoﾏ tzv. OFAC Evaluator-a (tzv. sanctions screening). 

 

F. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Váš súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov ﾏﾚžete ked┞koľvek odvolať. Odvolaﾐie súhlasu ﾐeﾏá 
vpl┞v ﾐa zákoﾐﾐosť spraIúvaﾐia v┞IhádzajúIeho zo súhlasu pred jeho odvolaﾐíﾏ. 
 

Čo ﾏá odvolaﾐie súhlasu oHsahovať? 

➢ ) odvolaﾐia ﾏusí H┞ť zrejﾏé, kto odvolaﾐie podáva. Ideﾐtifikujte sa uvedeﾐíﾏ svojho mena, 

priezviska, adres┞ a dátuﾏu ﾐarodeﾐia. 
➢ Odvolaﾐie ﾏusí oHsahovať aj Váš vlastﾐoručﾐý podpis. 
➢ ) odvolaﾐia ﾏusí H┞ť zrejﾏé, ktorý súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov odvolávate. 
 

Akýﾏ spôsoHoﾏ ﾏôžeﾏ odvolanie podať? 

➢ Odvolaﾐie súhlasu je ﾏožﾐé podať poštou ﾐa adresu sídla Spoločﾐosti na persoﾐálﾐ┞ odHor. 
  

G. KOMU BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ 

Vaše osoHﾐé údaje spraIúvaﾏe v ﾏa┝iﾏálﾐej ﾏiere iﾐterﾐe v ráﾏIi Spoločﾐosti. Vaše osoHﾐé údaje 
poskytujeme iﾐýﾏ suHjektoﾏ leﾐ vted┞, ak je to ﾐev┞hﾐutﾐé k dosiahnutiu účelu spraIúvaﾐia. 
 

Sprostredkovatelia 

V prípade ﾐiektorýIh čiﾐﾐostí spolupraIuje Spoločﾐosť s e┝terﾐýﾏi suHjektaﾏi, ktoré spraIúvajú 
osoHﾐé údaje v ﾏeﾐe Spoločﾐosti ふďalej leﾐ „Sprostredkovatelia“ぶ. 
Sprostredkovatelia spraIúvajú osoHﾐé údaje vžd┞ ﾐa základe zﾏluv┞ uzavretej ﾏedzi Spoločﾐosťou a 
Sprostredkovateľoﾏ.  
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Sprostredkovateľﾏi Spoločﾐosti v súčasﾐosti sú: 
➢ Persoﾐálﾐe spoločﾐosti 
➢ dodávatelia IT produktov ふaplikáIiíぶ a služieH  

➢ spoločﾐosť zaHezpečujúIa BO)P a PO  

➢ spoločﾐosť zaHezpečujúIa praIovﾐú zdravotﾐú služHu  
➢ kuriérske spoločﾐosti  
➢ spoločﾐosti zaHezpečujúIe Hezpečﾐé uchovanie dokumentov  

➢ spoločﾐosti zaHezpečujúIe skartáIiu dokumentov  

 

Orgáﾐy verejﾐej ﾏoIi 
Vaše osoHﾐé údaje ﾏﾚžu H┞ť posk┞tﾐuté orgáﾐoﾏ verejﾐej ﾏoIi v prípade, že takúto poviﾐﾐosť  
ukladá zákoﾐ aleHo je také posk┞tﾐutie potreHﾐé ﾐa plﾐeﾐie poviﾐﾐostí uložeﾐýIh zákoﾐoﾏ. Medzi 
orgáﾐ┞ verejﾐej ﾏoIi patria ﾐajﾏä SoIiálﾐa poisťovňa, zdravotﾐé poisťovﾐe, súd┞ a orgáﾐ┞ čiﾐﾐé v 

trestﾐoﾏ koﾐaﾐí. 
 

H. KDE SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ 

Vaše osoHﾐé údaje sú spraIúvaﾐé predovšetkýﾏ ﾐa Sloveﾐsku a v ráﾏIi krajíﾐ Eurﾙpskej úﾐie. 

Za účelom predídenia rizika Prevádzkovateľa vyplývajúceho z možného porušenia sankcií si 

Prevádzkovateľ overuje výskyt uchádzačov o zamestnanie (potenciálnych zamestnancov) 
prostredníctvom OFAC Evaluatora- softwarového nástroja pracujúceho  s rôznymi databázami 
sankcionovaných entít a aj s databázou vedenou orgánom tretieho štátu - Office of Foreign Assets 

Control (OFAC), ktorý organizačne spadá pod United States Department of the Treasury. Ide o 
databázu, ktorá je prevádzkovaná orgánom, ktorý spadá pod vládu Spojených štátov amerických – 

jedná sa teda o orgán, ktorý nemá právnu pôsobnosť nad územím Slovenskej republiky ani nad územím 
Európskej únie. 
 

I. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

➢ Pokiaľ ﾐie je ﾐižšie uvedeﾐé iﾐak, Vaše osoHﾐé údaje Spoločﾐosť spraIúva po dobu trvania 

výHerového koﾐaﾐia ﾐa príslušﾐú praIovﾐú pozíIiu. V prípade úspešﾐého uIhádzača 
o zamestﾐaﾐie Spoločﾐosť spraIúva jeho/jej osoHﾐé údaje po skoﾐčeﾐí výHerového koﾐaﾐia do 
dňa, ktorý Hol dohodﾐutý v praIovﾐej zﾏluve ふpríp. dohodeぶ ako deň vzﾐiku praIovﾐého poﾏeru, 
príp. účiﾐﾐosti dohod┞. Po toﾏto dﾐi Spoločﾐosť spraIúva Vaše osoHﾐé údaje ﾐa účel┞ plﾐeﾐia 
poviﾐﾐostí v┞plývajúIiIh z praIovﾐého poﾏeru.   
 

➢ Vaše osoHﾐé údaje oHsiahﾐuté v dokuﾏeﾐtoIh, ktoré sú v registratúrﾐ┞ﾏi zázﾐaﾏaﾏi 
uIhovávaﾏe po doHu uvedeﾐú v registratúrﾐoﾏ pláﾐe Spoločﾐosti.  

 

➢ V prípade, že ste Spoločﾐosti udelili súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov pre účel vedeﾐia 
dataHáz┞ uIhádzačov o zaﾏestﾐaﾐie, Vaše osoHﾐú údaje uIhovávaﾏe po doHu 3 rokov od 

skoﾐčeﾐia výHerového koﾐaﾐia ﾐa príslušﾐú praIovﾐú pozíIiu za predpokladu, že svoj súhlas so 
spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov ﾐeodvoláte skﾚr. 

 

➢ Spoločﾐosť aplikuje priﾐIíp ﾏiﾐiﾏalizáIie, čo zﾐaﾏeﾐá, že po toﾏ, čo upl┞ﾐie doHa, počas ktorej je 
Spoločﾐosť oprávﾐeﾐá spraIúvať osoHﾐé údaje, sa osoHﾐú údaje aﾐoﾐ┞ﾏizujú, resp. v┞ﾏažú 
z dataHáz a iﾐforﾏačﾐýIh s┞stéﾏov Spoločﾐosti.  

 

J. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE 

Spoločﾐosť vo vzťahu k Váﾏ a Vašiﾏ osoHﾐýﾏ údajoﾏ ﾐevykoﾐáva profilovanie ani autoﾏatizovaﾐé 
rozhodovanie. 
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K. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spraIúvaﾐíﾏ VašiIh osoHﾐýIh údajov ﾏáte ﾐasledujúIe práva: 
➢ Prístup k osoHﾐýﾏ údajoﾏ 

Podľa čl. ヱヵ Nariadeﾐia ﾏáte právo: aぶ získať potvrdeﾐie, či Spoločﾐosť spraIúva Vaše osoHﾐé údaje, Hぶ 
v prípade, že Spoločﾐosť spraIúva Vaše osoHﾐé údaje, dostať iﾐforﾏáIie o spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov 
uvedeﾐé v čl. ヱヵ ods. ヱ Nariadeﾐia, a Iぶ ﾐa v┞žiadaﾐie dostať kﾙpiu osoHﾐýIh údajov, ktoré Spoločﾐosť 
spraIúva.  

➢ Oprava osoHﾐýIh údajov 

Podľa čl. ヱヶ Nariadeﾐia ﾏáte právo ﾐa opravu ﾐesprávﾐ┞Ih aleHo doplﾐeﾐie ﾐeúplﾐýIh osoHﾐýIh 
údajov, ktoré o Vás Spoločﾐosť spraIúva. Opravu/doplﾐeﾐie Spoločﾐosť uroHí Hez zH┞točﾐého odkladu, 
vžd┞ však s prihliadﾐutíﾏ ﾐa daﾐé teIhﾐiIké ﾏožﾐosti. 
 

➢ Vyﾏazaﾐie osoHﾐýIh údajov 

Máte právo ﾐa v┞ﾏazaﾐie VašiIh osoHﾐýIh údajov Hez zH┞točﾐého odkladu v prípadoIh uvedeﾐýIh v 

čl. ヱΑ Nariadeﾐia, ﾐajﾏä pokiaľ: aぶ osoHﾐé údaje už ﾐie sú potreHﾐé ﾐa účel┞, ﾐa ktoré sa získali aleHo 
iﾐak spraIúvali, Hぶ odvoláte súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov, Iぶ ﾐaﾏietate voči spraIúvaﾐiu 
osoHﾐýIh údajov ﾐa účel┞ oprávﾐeﾐýIh záujﾏov Spoločﾐosti a ﾐeprevažujú žiadﾐe oprávﾐeﾐé dﾚvod┞ 
na spraIúvaﾐie aleHo ﾐaﾏietate voči spraIúvaﾐiu ﾐa účel┞ priaﾏeho ﾏarketiﾐgu, aleHo dぶ osoHﾐé 
údaje sa spraIúvali ﾐezákoﾐﾐe. 

➢ OHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia osoHﾐýIh údajov 

Podľa čl. ヱΒ Nariadeﾐia ﾏáte právo ﾐa to, aH┞ Spoločﾐosť oHﾏedzila spraIúvaﾐie osoHﾐýIh údajov, 
pokiaľ Hudete ﾐaﾏietať správﾐosť osoHﾐýIh údajov, zákoﾐﾐosť aleHo dﾚvodﾐosť iIh spraIúvaﾐia aleHo 
pokiaľ Hudete ﾐaﾏietať proti iIh spraIúvaﾐiu. 

➢ Prenosnosť osoHﾐýIh údajov 

Pokiaľ ste ﾐáﾏ v súvislosti so zﾏluvou aleHo ﾐa základe súhlasu posk┞tli osoHﾐé údaje a iIh spraIúvaﾐie 
sa v┞koﾐáva autoﾏatizovaﾐe, ﾏáte právo od ﾐás získať tieto osoHﾐé údaje v štruktúrovaﾐoﾏ, Hežﾐe 
používaﾐoﾏ a strojovo čitateľﾐoﾏ forﾏáte. Ak to Hude teIhﾐiIk┞ ﾏožﾐé, Vaše osoHﾐé údaje ﾏﾚžeﾏe 

odovzdať aj priaﾏo prevádzkovateľovi, ktorého určíte. 

➢ Namietať proti spraIúvaﾐiu osoHﾐýIh údajov 

Podľa čl. ヲヱ Nariadeﾐia ﾏáte právo ﾐaﾏietať proti spraIúvaﾐiu VašiIh osoHﾐýIh údajov, ktoré je 
v┞koﾐávaﾐé z dﾚvodu oprávﾐeﾐého záujﾏu Spoločﾐosti. V prípade, že Spoločﾐosť ﾐepreukáže, že 
e┝istujú ﾐev┞hﾐutﾐé oprávﾐeﾐé dﾚvod┞ ﾐa spraIúvaﾐie, ktoré prevažujú ﾐad Vašiﾏi záujﾏaﾏi, 
právaﾏi a sloHodaﾏi, aleHo dﾚvod┞ ﾐa preukazovaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐ┞Ih 
ﾐárokov, Spoločﾐosť spraIúvaﾐie ﾐa základe ﾐáﾏietk┞ ukoﾐčí Hez zH┞točﾐého odkladu. 

➢ OHrátiť sa ﾐa dozorﾐý orgáﾐ 

Pokiaľ sa doﾏﾐievate, že v ráﾏIi ﾐašej čiﾐﾐosti priIhádza k ﾐeoprávﾐeﾐéﾏu spraIúvaﾐiu osoHﾐýIh 
údajov, ﾏﾚže sa oHrátiť so sťažﾐosťou ﾐa dozorﾐý orgáﾐ, ktorýﾏ je pre úzeﾏie Sloveﾐskej repuHliky 

Úrad ﾐa oIhraﾐu osoHﾐýIh údajov Slovenskej republiky. 

➢ Odvolať poskytﾐutý súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov 

Udeleﾐie súhlasu so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov je doHrovoľﾐé, a teda je iHa ﾐa Vás, či svoj súhlas v 
navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie. Súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov ﾏﾚžete 
ked┞koľvek odvolať. Odvolaﾐie súhlasu ﾐeﾏá vpl┞v ﾐa zákoﾐﾐosť spraIúvaﾐia v┞IhádzajúIeho zo 
súhlasu pred jeho odvolaﾐíﾏ. V┞ššie uvedeﾐé práva sa uplatﾐia v rozsahu a za podﾏieﾐok staﾐoveﾐýIh 
v Nariadeﾐí. 
 

L. AKO MÔŽETE ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA 

Ak ﾏáte otázk┞ týkajúIe sa spraIúvaﾐia VašiIh osoHﾐýIh údajov, IhIete získať viaI iﾐforﾏáIií aleHo 
uplatﾐiť Vaše práva, ﾏﾚžete sa ﾐa ﾐás oHrátiť písoﾏﾐe ﾐa ﾐašu adresu: 
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Colonnade Insurance S.A., poHočka poisťovﾐe z iﾐého čleﾐského štátu, Moldavská Iesta ΒB, ヰヴヲ Βヰ 
KošiIe. 
Spoločﾐosť zároveň určila zodpovedﾐú osoHu, ktorá dohliada v Spoločﾐosti ﾐa oIhraﾐu osoHﾐýIh 
údajov. Na zodpovedﾐú osoHu sa ﾏﾚžete oHrátiť prostredﾐíItvoﾏ e-mailovej adresy 

dpo@colonnade.sk aleHo písoﾏﾐe ﾐa adrese Coloﾐﾐade IﾐsuraﾐIe S.A., poHočka poisťovﾐe z iﾐého 
čleﾐského štátu, Moldavská Iesta ΒB, ヰヴヲ Βヰ KošiIe.  
 

Teﾐto dokuﾏeﾐt Hude pravidelﾐe aktualizovaﾐý. Stav ku dňu 1. 05. 2019 
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