
 

 
Spracúvanie osobných údajov 

 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 (ďalej 
len „SSE“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10956/L spracúva osobné údaje 
dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, Nariadením 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom o finančnom 
sprostredkovaní a zákonom o poisťovníctve ako sprostredkovateľ pre spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 (ďalej len „ASP“) a ASP ako prevádzkovateľ, na účely 
identifikácie klientov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv 
a správy poistenia medzi poisťovňou a klientmi, na účely likvidácie poistných udalostí alebo škodových udalostí zo 
strany poisťovne, na účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti 
poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňou a nad jej činnosťami a na plnenie povinností a úloh poisťovne 
podľa zákona o poisťovníctve alebo osobitných právnych predpisov; výkonu finančného sprostredkovania v sektore 
poistenia alebo zaistenia medzi poisťovňou a klientmi poisťovne alebo potenciálnymi klientmi poisťovne a ďalšie účely 
nevyhnutné na realizáciu zmluvy.  
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie požadovaných 
osobných údajov znamená nemožnosť uzatvorenia poistnej zmluvy s dotknutou osobou.  
Za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy SSE poskytne vyššie uvedené osobné údaje dotknutých osôb ASP, ktorá 
vykonáva poistenie a v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy je poisťovateľom dotknutých osôb. V návrhu poistnej 
zmluvy môžu byť uvedené ďalšie osoby, ktorým budú tieto údaje poskytnuté.  
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá 
osoba povinná informovať o tejto skutočnosti prevádzkovateľa.  
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a 
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.  
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle 
prevádzkovateľa https://www.allianzsp.sk/spracuvanie-osobnych-udajov#url-tab-tab_84823_1.  
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov na účely uzatvorenia 
poistnej zmluvy a bola poučená o svojich právach v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
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