
1/3

Číslo zmluvy o SDS

Žiadosť na uplatnenie  
práv k osobným údajom

Infolinka 
+421 2 50 122 222 
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.  
(ďalej aj len „ASDSS“) Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č. 3425/B, korešpondenčná adresa: P.O.BOX 248,  
810 00 Bratislava 1

Sporiteľ/Žiadateľ 

Rodné číslo/IČSZ

Žiadam ASDSS o

 potvrdenie, či o mne spracúva osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracú-
va, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti
odvolanie súhlasu pre ASDSS na spracúvanie osobných údajov, ak sú osobné úda-
je spracúvané na základe môjho súhlasu
zmenu súhlasu pre ASDSS na spracúvanie osobných údajov nasledovne:

1. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (korešpondenčná adresa), emailová
adresa a číslo telefónu – pevná linka a/alebo mobil na účely predkladania ponúk
produktov a služieb ASDSS po dobu trvania zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení a/alebo dohody o vyplácaní (predčasného) starobného dôchodku progra-
movým výberom:
     áno*      nie

2. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (korešpondenčná adresa), emailová
adresa a číslo telefónu – pevná linka a/alebo mobil na účely účasti v spotrebitef-
ských súťažiach vyhlásených ASDSS po dobu trvania zmluvy o starobnom dôchod-
kovom sporení a/alebo dohody o vyplácaní (predčasného) starobného dôchodku
programovým výberom:
     áno*      nie

Titul Meno a priezvisko Titul  

Ulica a číslo  

PSČ Mesto/obec Štát  

Email
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3. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu (korešpondenčná adresa), emailová
adresa a číslo telefónu – pevná linka a/alebo mobil na účely ponuky produktov a
služieb zo strany spoločností patriacich do skupiny Allianz, ktorých zoznam je zve-
rejnený a aktualizovaný na webovom sídle www.allianz.com, a to po dobu trvania
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a/alebo dohody o vyplácaní (predčas-
ného) starobného dôchodku programovým výberom:
     áno*      nie
* Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 opravu alebo aktualizáciu osobných údajov zmysle priloženej žiadosti  
na zmenu identifikačných údajov alebo žiadosti na zmenu kontaktných údajov 

 výmaz mojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely spracúvania 
ASDSS 

 obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov: 

 získanie osobných údajov v elektronickej podobe, ktoré som poskytol 
ASDSS, a to na môj email

 prenos osobných údajov v elektronickej podobe, ktoré som poskytol 
ASDSS, a to na emailovú adresu:

 podanie sťažnosti z nasledovných dôvodov:

O vybavení žiadosti chcem byť informovaný (platí vždy len jedno z nasledujúcich):
 emailom
 písomne na adrese

Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Prílohy

Prílohou k tejto žiadosti je:
žiadosť na zmenu identifikačných a kontaktných údajov 

iný doklad

Osobné údaje

ASDSS vyhlasuje, že pred podpísaním tejto žiadosti zo strany sporiteľa oboznámila 
sporiteľa s obsahom Oznámenia o spracúvaní a ochrane osobných údajov pre (poten-
cionálnych) sporiteľov, ktoré je uverejnené na www.asdss.sk/osobne-udaje, čo sporiteľ 
potvrdzuje svojím podpisom.
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Infolinka 
+421 2 50 122 222
asdss.sk 

Email 
infolinka@asdss.sk

Dátum       Miesto

podpis sporiteľa

meno a priezvisko podpis a odtlačok pečiatky

Vyhlásenie sporiteľa

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Osvedčil podľa dokladu totožnosti

evidenčné číslo oprávnenej osoby ASDSS
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