
Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR

Spracovateľská činnosť: Súťaž

Prevádzkovateľ
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja
1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071,  organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne  z  iného  členského  štátu,  so  sídlom Miletičova  21,  821  08  Bratislava,  IČO:  47  236  060,  zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B.

Účel  spracúvania  osobných  údajov,  dotknuté  osoby  a  povinnosť  dotknutej  osoby  poskytnúť  údaje
prevádzkovateľovi

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia výhercov súťaže, usporiadanej prevádzkovateľom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje; neposkytnutie osobných údajov sa považuje za
vzdanie sa výhry.

Dotknutými osobami sú výhercovia súťaží, usporiadaných prevádzkovateľom.

Zoznam  spracúvaných  osobných  údajov:  Meno,  priezvisko,  obchodné  údaje,  kontaktné  údaje  –  adresa
elektronickej pošty, telefónne číslo.
Prevádzkovateľ  spracúva  predmetné  osobné  údaje  po  dobu,  ktorá  je  určená  premlčacími  lehotami  podľa
osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov je
• kontaktné údaje: 3 roky / ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka,
• informácie o obchodných prípadoch: 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty.

Poskytovanie a zverejňovanie spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje spracúvané osobné údaje. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom dodávateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje
(sprostredkovateľov):
• prostredníctvom sprostredkovateľa – dodávateľa služby virtuálneho servera,
• prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vedie registratúru mene prevádzkovateľa a
• prostredníctvom externej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami, štandardnou
analýzou rizík a posúdením vplyvu operácií spracúvania na ochranu osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné
údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné
údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. 
Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Ľubomír Janoška, konateľ spoločnosti Fair
Mind s. r. o., Eugena Suchoňa č. 52, 902 01 Pezinok. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých
osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu,  je prednostne určená e-mailová adresa groupama@ochranaosobnychdat.eu. 
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
• požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom

nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu.



Obmedzenie práv dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym
základom spracúvania.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná
činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie.

Právo  dotknutej  osoby  požadovať  od  prevádzkovateľa  osobné  údaje,  ktoré  sa  jej  týkajú  a  ktoré  poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému
prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože údaje nie sú predmetom automatizovaného spracúvania.

Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je
bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.

Informácia spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na území Maďarska 

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na území Maďarska v zmysle platných
právnych predpisov možno získať na webovej stránke prevádzkovateľa www.groupama.sk.


