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Oznámenie o ochrane a spracúvaní 
osobných údajov pre 

(potenciálnych) sporiteľ ov 

Záleží nám na Vašich osobných údajoch  

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., Pribinova 19, 811 09 
Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisla-
va I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3425/B (ďalej aj ako „ASDSS“), ktorá je súčasťou skupiny 
Allianz, je dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vy-
tváranie a správa dôchodkových fondov na základe povolenia v súlade so zákonom č. 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o SDS“). Ochrana súkromia je 
pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov 
vysvetľuje, ako a aký typ osobných údajov budeme spracúvať, prečo ich spracúvame a 
komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si pozorne prečítajte toto 
oznámenie. 

1. Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu
a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

ASDSS je v súlade s článkom 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/5/49/ES (všeobec-
né nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov. 

2. Aké osobné údaje budeme o Vás spracúvať?
Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné
údaje:
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, trvalý pobyt, prechodný pobyt – korešpon-

denčnú adresu, rodné číslo, (ak je pridelené), dátum narodenia, miesto narodenia,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti; ak je sporiteľ zastúpený zástup-
com, rovnaké osobné údaje fyzickej osoby zastupujúcej sporiteľa,

• kontaktné telefónne číslo – faxové číslo a email;
• ak vyplníte investično-rizikový dotazník na webovom sídle ASDSS v zabezpečenej

časti, tak aj údaje o stupni Vášho vzdelania,
• doklady a údaje v nich obsiahnuté:

– akceptačný list vystavený Sociálnou poisťovňou v prípade sporiteľa, ktorý prestu-
puje do ASDSS z inej dôchodkovej spoločnosti

– oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu
– rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku alebo predčas-

ného starobného dôchodku
• osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, tituly, meno,

priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a prípadne aj
okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o ob-
medzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci
orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti,
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• iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s bodom 3.
tohto oznámenia.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu, ak
nás príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje
bez Vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť
na našom webovom sídle:
• účely vykonávania starobného dôchodkového sporenia – identifikácia záujemcov

o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, uzatváranie, vykonávanie
a následná kontrola zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, dokumentovanie
činnosti ASDSS, výkon dohľadu nad ASDSS a jej činnosťou, ochrana a domáhanie
sa práv ASDSS, dokumentovanie činnosti ASDSS, plnenie povinností a úloh ASDSS
podľa zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov – bez súhlasu,

• predchádzanie a odhaľovanie podvodov a iných nesúladných konaní – bez súhlasu,
• marketingové účely – výslovný súhlas,
• plnenie povinností ASDSS podľa všeobecne záväzných právnych predpisov – bez

súhlasu.

Právnym základom spracúvania pre účely, kedy nie je potrebný Váš súhlas, je najmä 
účel uzatvorenia a plnenia zmluvy o SDS, plnenie povinností v zmysle všeobecne zá-
väzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záuj-
mov.  

Uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dobrovoľné, avšak osobné 
údaje na tento účel ste v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení povinný 
poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy o starob-
nom dôchodkovom sporení.  

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo prostredníctvom našich 
sprostredkovateľov, ktorými sú najmä samostatní a viazaní finanční agenti  
a Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava,  
IČO: 00 151 700 

Vaše osobné údaje získavame aj od tretích strán, ktorými sú najmä tieto spoločnosti: 
• iné dôchodkové správcovské spoločnosti – v prípade, že od nich prestúpite

do ASDSS,
• Sociálna poisťovňa – vybrané údaje z Centrálneho informačného ponukového systé-

mu, ktorý Sociálna poisťovňa spravuje.

4. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené tretím stranám, ktoré majú po-
stavenie samostatných prevádzkovateľov, a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení
poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Vá-
šho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je na www.asdss.sk:
• orgány verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány,

Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa),
• advokáti, správcovia, znalci, tlmočníci, predkladatelia, daňoví poradcovia, audítori,
• spoločnosti skupiny Allianz.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním Vašich 
osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v na-
šom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením 
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o ochrane osobných údajov nie je na takéto poverenie potrebný Váš súhlas. Ide najmä
o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na www.asdss.sk:
• samostatní finanční agenti, viazaní finanční agenti,
• spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo tretím stranám, ktorí/
ktoré nie sú oprávnení/oprávnené ich spracúvať. 

5. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na území Slovenskej republiky a v iných kraji-
nách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to
príjemcami špecifikovanými v bode 4. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP 
inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnút-
ropodnikových pravidiel skupiny Allianz (BCR), ktoré stanovujú primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. 
Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny 
Allianz je možné nájsť na www.asdss.sk a www.allianz.com. 

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky 
pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, usku-
točňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos Vašich osobných údajov 
mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade 
používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkova-
teľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov. 

6. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne
predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:
• na prístup k Vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o Vás pracú-

vame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú
dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov
a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté,

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe
Vášho súhlasu,

• žiadať opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné
a aktuálne,

• na výmaz Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3.
tohto oznámenia,

• na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste
spochybnili správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umož-
ňuje overiť ich správnosť,

• získať Vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre Vás
alebo Vami určený subjekt,

• podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.

Tieto práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi: 
a. písomnou žiadosťou zaslanou na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto

oznámenia;
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b. písomnou žiadosťou spísanou a podanou priamo na našich pobočkách;
c. správou elektronickej pošty (emailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uve-

denú v bode 9. tohto oznámenia;
d. vyplnením žiadosti dostupnej na našom webovom sídle.

Na to, aby sme Vás prostredníctvom podanej žiadosti vedeli dostatočne identifikovať, 
je potrebné v žiadosti podľa písm. a), c) a d) uviesť Vaše osobné údaje aspoň v nasle-
dovnom rozsahu: 
• meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a číslo zmluvy o SDS

alebo
• meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a Vaše rodné číslo, ak s nami nemáte uza-

tvorenú zmluvu o SDS.

V žiadosti tiež uveďte spôsob, akým chcete byť o vybavení žiadosti vyrozumený a prí-
padne uveďte ďalšie dodatočné údaje, inak bude odpoveď zaslaná emailom, ak ASD-
SS má Vašu emailovú adresu. Ak chcete byť o vybavení žiadosti vyrozumený formou 
poštovej zásielky na Vašu adresu, je potrebné uviesť aj Vašu adresu. V prípade odos-
lania odpovede na Vašu žiadosť elektronickými prostriedkami, príloha tejto odpovede 
bude zaheslovaná. Heslo je číslo Vašej aktuálnej zmluvy o starobnom dôchodkovom 
sporení ku dňu podania žiadosti alebo Vaše rodné číslo, ak nemáte s ASDSS uzatvore-
nú zmluvu o SDS. 

7. Ako môžete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov?
Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať
proti tomu, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania
osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať
Vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov sa týka len tých prípadov (okrem 
práv uvedených v bode 6.), ak Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu a 
na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (napr. 
oprávnené záujmy ASDSS).  
Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 6. 
tohto oznámenia. 

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame. Registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú Vaše
osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a
registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom ASDSS nasledovne:

• zmluva o starobnom dôchodkovom sporení vrátane súvisiacej dokumentácie – do
dovŕšenia 80 rokov veku, najmenej však 10 rokov od zrušenia/zániku zmluvy o
SDS alebo dohody o vyplácaní (predčasného) dôchodku programovým výberom,

• bežná korešpondencia – päť rokov od uzatvorenia spisu,
• na marketingové účely – po dobu trvania zmluvy o SDS alebo dohody o vyplácaní

(predčasného) dôchodku programovým výberom.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, 
ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame Vaše osobné údaje iba na účely 
prípadnej predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 
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9. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete
nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava Email: osobne-udaje@asdss.sk

10. Ako často aktualizujeme toto oznámenie?
Pravidelne kontrolujeme oznámenie o ochrane a spracúvaní osob-
ných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k
dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy
aktualizované dňa 17. 12. 2022.
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Účely spracúvania 

Účel Váš výslovný súhlas?

• identifikácia záujemcov o uzatvorenie zmluvy 
• o starobnom dôchodkovom sporení, 
• uzatváranie, vykonávanie a následná kontrola 
• zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
• dokumentovania činnosti ASDSS, 
• výkonu dohľadu nad ASDSS a jej činnosťou,
• ochrana a domáhanie sa práv ASDSS,
• dokumentovanie činnosti ASDSS,
• plnenie povinností a úloh ASDSS podľa zákona 
• o SDS alebo podľa osobitných predpisov 

• NIE, pretože potrebujeme spracúvať Vaše osobné 
údaje za účelom plnenia zmluvy a ď alších povinností v 
zmysle zákona o SDS. Uzatvorenie zmluvy o starobnom 
dôchodkovom sporení je dobrovoľné, avšak osobné 
údaje na tento účel ste v zmysle zákona o SDS povinný 
poskytnúť,

• právnym základom je článok 6 bod 1. písm. b) všeobec-
ného nariadenia o ochrane údajov, zákon o SDS a iné 
osobitné právne predpisy,

• poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvore-
nia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

• návrh vhodného pomeru sporenia na základe 
dobrovoľného vyplnenia investično-rizikového dotazníka 
a žiadosti o taký návrh 

• ÁNO, Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie vyžadu-
je investično-rizikový dotazník nad rámec už spracú-
vaných osobných údajov spracúvame len na základe 
Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek 
odvolať,

• bez Vášho súhlasu však nebude možné navrhnúť Vám 
vhodný pomer sporenia 

• predchádzanie podvodom a inému nesúladnému kona-
niu a ich odhaľovanie 

• NIE, právnym základom je najmä zákon o SDS a zákon 
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

• ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 
ochrane pred financovaním terorizmu 

• NIE, právnym základom je zákon o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu

• vykonávanie medzinárodných sankcií • NIE, právnym základom je zákon o vykonávaní medzi-
národných sankcií 

• priamy marketing – ponuka tovarov a služieb (marke-
tingový účel)

• ÁNO, Vaše osobné údaje na marketingové účely 
spracúvame len na základe Vášho výslovného súhlasu, 
ktorý môžete kedykoľ vek odvolať

• účasť sporiteľov v spotrebiteľských súťažiach vyhlá-
sených ASDSS (marketingový účel)

• ÁNO, Vaše osobné údaje spracúvame len na základe 
Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek 
odvolať, 

• v prípade odvolania súhlasu pred vyhlásením výsled-
kov súťaže budete zo súťaže vyradení

• Účasť fyzických osôb, ktorí nie sú klientmi ASDSS v 
spotrebiteľských súťažiach vyhlásených ASDSS (marke-
tingový účel) 

• ÁNO, Vaše osobné údaje spracúvame len na základe 
Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek 
odvolať, 

• v prípade odvolania súhlasu pred vyhlásením výsled-
kov súťaže budete zo súťaže vyradení

• plnenie iných povinností v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov

• NIE, právnym základom je článok 6 bod 1. písm. c)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a príslušný 
všeobecne záväzný právny predpis
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Oznam tretích strán 

Subjekt (okruh subjektov) Právny základ poskytovania/sprístupňovania
 osobných údajov

Národná banka Slovenska zákon o SDSzákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad 
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov

Sociálna poisťovňa zákon o SDSzákona č . 461/2003 Z. z. o sociálnompoistení 
v znení neskorších predpisov

súdy zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov,
zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v 
znení neskorších predpisov,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení nes-
korších predpisov

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení nes-
korších predpisov

daňové orgány zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba 
cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného 
zboru

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení nes-
korších predpisov

súdni exekútori zákon č . 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom konaní, 
reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení, 
dozorní správcovia

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

advokáti zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov

znalci, tlmočníci, prekladatelia zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

daňoví poradcovia zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej 
komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov

audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad 
týmito audítormi dohľad

zákon č . 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov

iná dôchodková správcovská spoločnosť zákon o SDS na základe prestupu sporiteľa do inej 
DSS

poštové podniky 
Poštová banka, a. s., IČO: 31 340 890, 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – poskytovanie poštových 
služieb a poštového platobného styku 

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona o SDS alebo 
podľa osobitných predpisov oprávnená poskytovať/sprí-
stupňovať informácie alebo ktorým má ASDSS zákonom 
uloženú povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať – 
napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR

príslušný všeobecne záväzný právny predpis

spoločnosti skupiny Allianz Váš súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingo-
vé účely – ponuka produktov a služieb
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Zoznam sprostredkovateľov 

Radi vám zodpovieme vaše otázky. 
Volajte na +421 2 50 122 222 alebo navštívte asdss.sk 

Infolinka 
+421 2 50 122 222, 
asdss.sk

Email
infolinka@asdss.sk 

Subjekt (okruh subjektov) Účel poverenia 

samostatní finanční agenti v zmysle zákona č. 186/2009 
Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poraden-
stve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom 
sprostredkovaní“)

- uzatváranie a správa zmlúv o starobnom dôchodkovom 
sporení vrátane predzmluvných vzťahov,

- poskytovanie poradenstva k existujúcim zmluvám
o starobnom dôchodkovom sporení,

- poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nárokov zo zmlu-
vy o starobnom dôchodkovom sporení

viazaní finanční agenti v zmysle zákona o 
finančnom sprostredkovaní

- uzatváranie a správa zmlúv o starobnom dôchodkovom 
sporení vrátane predzmluvných vzťahov,

- poskytovanie poradenstva k existujúcim zmluvám
o starobnom dôchodkovom sporení,

- poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nárokov zo zmlu-
vy o starobnom dôchodkovom sporení

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
Pribinova 19, 811 09 Bratislava,
IČO: 00 151 700

- zabezpečenie kontaktu s klientmi na základe ich žiadosti 
na pobočkách,

- skenovanie dokumentov adresovaných ASDSS prevzatých 
na pobočkách,

- poskytovanie služieb Call Centra

Tatra Billing, a. s., Údernícka 9, 
Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, 
IČO: 35 810 572

- spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi pre 
styk s klientmi

Allianz Technology SE, Fritz – Schäffer – Str. 
9, 81737 Mníchov, Spolková Republika 
Nemecko, Identifikačné číslo: HRB 173388

- plnenie úloh ASDSS podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a podľa 
zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných 
sankcií

ECOMAIL CZ., IČ: 027 62 943, Na Mlejnku 
764/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká 
republika

- spracúvanie emailových adries príjemcov elektronickej 
komunikácie ASDSS, pričom dochádza k cezhraničnému 
prenosu dát do Českej republiky a Írska
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