OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V obchodnej spoločnosti Financial Consulting, s. r. o., skratka obchodného meno: FinCo, s. r. o., so
sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 970 703, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86645/B (ďalej aj len „FinCo, s. r. o.“),
ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov
a finančných poradcov vedeného Národnou bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov
a prijímanie vkladov pod registračným číslom 222920, berieme ochranu Vašich osobných údajov
vážne a táto je zabezpečená v súlade s požiadavkami 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 ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Máme nastavené príslušné technické a organizačné
opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov.
(1)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Financial Consulting, s. r. o., skratka obchodného meno:
FinCo, s. r. o., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 970 703,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86645/B.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Michalská 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
(2)

Základné pojmy

GDPR - Nariadenie 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.
Dotknutá osoba - Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Klient - Osoba, s ktorou je obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o. v rámci výkonu svojej podnikateľskej
činnosti v zmluvnom obchodnom vzťahu, ďalej osoba, s ktorou obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o.
rokovala o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala
byť klientom obchodnej spoločnosti FinCo, s. r. o. a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta
uzatvoril príslušnú zmluvu s obchodnou spoločnosti FinCo, s. r. o. alebo o jej uzatvorení rokoval. Na
účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod.
Spracúvanie - Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami.

Prevádzkovateľ - Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Sprostredkovateľ - Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia
v súlade s článkom 28 GDPR.
(3)

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na
identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom
na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho
účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom
bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.
(4)

Tretie strany

Vaše osobné údaje tretím osobám neposkytujeme, okrem prípadu, že takéto poskytnutie je potrebné
za účelom predloženia ponuky alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí úveru alebo iného bankového
produktu, o ktorý prejavíte záujem, prípadne si to vyžadujú právne predpisy resp. náš oprávnený
záujem. Ak prejavíte záujem o korporátny úver alebo o úver pre municipiality, resp. iný nami
sprostredkúvaný bankový produkt, banka môže požadovať Vaše osobné údaje za účelom predloženia
ponuky. Zoznam bánk, s ktorými spolupracujeme na zverejnený na našom webovom sídle.
(5)

Dôverné informácie

V prípade, ak nám pre účely uzavretia zmluvy o poskytnutí úveru alebo iného bankového produktu
budú z Vašej strany poskytnuté dôverné informácie, ktoré nie sú verejne dostupné a/alebo známe
z našej činnosti, tieto budú spracúvané, uchovávané a sprístupňované/poskytované tretím osobám
výlučne v rozsahu Vami daného súhlasu a v rámci plnenia si našich povinností podľa platnej
legislatívy.
(6)

Účel a právny základ spracúvaných údajov

Obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a
legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto
spracúvanie. Obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o. si vás dovoľuje ubezpečiť, že Vaše osobné údaje
nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
(7)

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o. uchováva
najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, obchodná spoločnosť FinCo, s. r.
o. bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po
takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych

nárokov obchodnej spoločnosti FinCo, s. r. o.. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe
zmluvy.
Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti FinCo, s. r. o., príslušné
právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je obchodná spoločnosť FinCo, s. r. o. povinná Vaše
osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať.
(8)

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich
opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať spracovanie osobných údajov, právo
na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe jej súhlasu, má právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia upravuje Nariadenie
a Zákon.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás prosím kedykoľvek
kontaktujte. V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o Vašich
právach a podmienkach spracovania Vašich osobných údajov.

