OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
ohľadom propagačnej kampane/akcie VÚB, a.s., s názvom ,,Linka vďaky‘‘
pripravené v súlade s čl. 13 a 14
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie”
alebo “GDPR”)

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Všeobecná úverová banka, a. s., (ďalej v tomto dokumente označená ako “VÚB, a. s.”, “banka” alebo
“prevádzkovateľ”)
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,
Tel.: 0850 123 000 (v rámci SR)
Tel.: +421 2 4855 5970 (zo zahraničia)
e-mail: kontakt@vub.sk
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Spoločnosť VÚB, a . s., vymenovala zodpovednú osobu (data protection officer), ktorej úlohou je vykonávať
dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle GDPR. V prípade potreby získania
všeobecných informácií môžete zodpovednú osobu kontaktovať na linke dpo@vub.sk.
Na účely odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrebné sa obrátiť so svojou
požiadavkou na emailovú adresu info@linkavdaky.sk.
3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Banka na účely propagačnej kampane/akcie s názvom ,,Linka vďaky’’ a iných súvisiacich aktivít, spracúva,
zverejňuje a poskytuje o dotknutých osobách nasledujúce osobne údaje:
a)
b)
c)
d)

Podobizeň;
Obrazové snímky;
Obrazové a zvukové záznamy;
Zvukové záznamy vo forme telefonických hovorov.

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je potrebné na dosiahnutie účelu v súvislosti
s propagačnou kampaňou/akciou ,,Linka vďaky’’. Pokiaľ dotknutá osoba vyjadrí súhlas, budú jej osobné
údaje v rozsahu ako sú uvedené v bode 3.:
a) Spracúvané a zverejňované na stránke www.linkavdaky.sk;
b) Uverejňované cez iné reklamné kanály (ako napr. online, rádio, print, outdoor reklama) a to aj
prostredníctvom iných subjektov.
Právny základ na spracúvanie osobných údajov predstavuje dobrovoľný súhlas dotknutej osoby v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať, avšak jeho odvolanie nemá dopad
na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu dochádza k výmazu poskytnutých
osobných údajov.
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5. Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám
Na účely spracúvania osobných údajov poverila Banka v zmysle GDPR spoločnosť TRIAD s.r.o., IČO:
35 931 141, sídlom Brigádnická 27, Bratislava 841 10, webové sídlo: www.triad.sk (ďalej len „TRIAD“) ako
svojho sprostredkovateľa.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ
Vaše osobné údaje sú spracúvané Bankou v rámci EÚ a Banka pri výbere dodávateľov dbá na to, aby výlučne
spracúvali osobné údaje v rámci EÚ.
7. Doba spracúvania osobných údajov
Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané je stanovená v samotnom súhlase a to po dobu
jeden rok od jeho udelenia. Následne po uplynutí tejto doby (alebo v prípade jeho predčasného odvolania)
sú osobné údaje vymazané.
8. Uplatnenie si práv dotknutých osôb
Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR právo uplatniť si nasledujúce práva:
Právo na prístup: Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom podľa
článku 15 GDPR.
Právo na opravu: Máte právo na to, aby banka bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú podľa článku 16 GDPR.
Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u banky bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú za predpokladu splnenia podmienok podľa článku 17 GDPR.
Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v článku 18, máte právo žiadať,
aby banka obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.
Právo na prenosnosť: Za podmienok uvedených v článku 20 GDPR máte právo požiadať, aby Banka poskytla
Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana (vrátane profilovania).
V prípade uplatnenia si práva namietať, Banka sa zdrží ďalšieho spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ
neexistujú legitímne dôvody na pokračovanie v spracúvaní (dôvody, ktoré majú prednosť pred záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby), alebo ak je spracovanie nevyhnutné na posúdenie, výkon alebo
obhajobu práva na súde.
9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať
sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo
v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v
rozpore s GDPR.
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Úrad na ochranu osobných údajov SR
Slovenská Republika
Hraničná 12 820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov Bankou je dostupných na webovom sídle Banky
www.vub.sk.
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