
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov 

Doplňujúca informácia k Informácii o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a 14  Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). 

Prevádzkovateľ, spoločnosť COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Einsteinova 11/3677, 
851 01 Bratislava, IČO: 50 595 628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 
Po, Vložka č: 3657/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb iným 
subjektom okrem prípadov, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím osobných údajov  alebo ak 
existuje iný právny základ na poskytnutie osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide 
o plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby bez súhlasu dotknutej osoby 
Národnej banke Slovenska, osobám povereným výkonom bankového dohľadu vrátane prizvaných osôb 
a audítorom pri činnosti ustanovenej Zákonom o bankách alebo osobitným zákonom. 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb subjektom uvedeným v Zákone 
o bankách na základe ich písomného vyžiadania, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní,
daňovému orgánu, colnému orgánu alebo správcovi dane, službe kriminálnej polície a službe finančnej
polície Policajného zboru, Úradu na ochranu osobných údajov, Sociálnej poisťovni a pod.

Prevádzkovateľ môže tiež bez súhlasu dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje iným subjektom v 
rámci plnenia zákonných povinností: 

• v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
v zmysle AML zákona,

• v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje,
že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,

• v súvislosti s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľský úver podľa Zákona o
spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom poskytnuté spoločnostiam: 

• Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35869810

• Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484

za účelom poskytovania a čerpania informácií do a z úverového registra, overovania bonity, kredibility, 
dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov, s ktorými Prevádzkovateľ uzatvára obchod, 

• Slovenská banková asociácia, Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava, IČO: 30813182

za účelom poskytnutia súčinnosti pri vybavovaní podnetu zo strany oprávnenej osoby na preskúmanie 
postupu Prevádzkovateľa adresovaného Kancelárii bankového ombudsmana v súlade s Etickým 
kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, 

• členom skupiny COFIDIS Participations Group, ktorej súčasťou je aj Prevádzkovateľ.
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Sprostredkovatelia 
Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj 
prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s 
článkom 28 GDPR. 

 Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a 
uplatňovanie práv dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a 
ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu 
zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie 
sprostredkovateľov: 

• spoločnosti, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie,
• spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, testovania, prevádzky, údržby

a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom,
• spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
• spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
• spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
• spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
• spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
• spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby.
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