VŠEOBECNÉ PODMIENKY
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Základné informácie
Prevádzkovateľ: FIN SOLUTION s.r.o.
Adresa: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO: 47179198
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na
svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov sprístupňuje aj
ďalšie potrebné informácie.

Informácie o účele spracúvania a dobe platnosti uchovávania osobných údajov
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto
zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a
oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov,
a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť
nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Ak je
účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho
rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje
prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej
osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené
a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné,
aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných
údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým
spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
Vaše osobné údaje preto spracúvame za účelom poskytovania finančných služieb v súlade
so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doba uchovávania osobných údajov je daná vyššie uvedeným zákonom, v prípade že dôjde
ku uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade že nedôjde ku uzavretiu zmluvy
o poskytnutí finančnej služby, tak je doba uchovávania osobných údajov jeden rok od dátumu
ich získania.

Práva dotknutej osoby
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach:
a. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So
zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
b. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom
a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené zákonom o OÚ.
c. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo
dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu
vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené zákonom
o ochrane OÚ.
d. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ v prípadoch stanovených zákonom o ochrane OÚ obmedzil
spracúvanie osobných údajov
e. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na
zákonom o OÚ uvedenom základe.
f. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia zákonom o OÚ stanovených
podmienok
g. Právo na odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas
kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
h. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
i. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla
v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

Technické a organizačné opatrenia
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu
primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk,
ktoré zohľadňujú najmä:

o

zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť
a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej
minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť
a dostupnosť;

o

zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných
osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby)
spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

o

povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

o

odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

o

poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

o

prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov
a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

o

prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu
iných práv dotknutej osoby;

o

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb
(najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných
údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie,
posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika
v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

