ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH
ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB
PRVÁPENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie
4, 811 02 Bratislava , člen skupiny Poštová banka, a.s. (ďalej aj ako “spoločnosť/člen skupiny Poštová banka“)
Pred vyplnením tejto žiadosti vám odporúčame prečítať si dokument Ochrana osobných údajov, ktorý je
zverejnený na stránke www.penzijna.sk.Vo zverejnenom dokumente sú uvedené potrebné informácie o
spracúvaní osobných údajov v spoločnosti a v skupine Poštová banka.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Žiadateľ(Dotknutá osoba) môže podať žiadosť vo vlastnom mene alebo môže uplatniť práva podľa tejto žiadosti v
mene inej osoby ( napríklad ako zákonný zástupca dieťaťa, osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo
ako osoba konajúca na základe udeleného plnomocenstva)
Prosím, znakom „X“ označte vzťah žiadateľa k žiadosti.





vo vlastnom mene, sám za seba
ako zákonný zástupca dieťaťa/osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony
ako splnomocnenec

Identifikačné údaje žiadateľa/dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu alebo splnomocnenca,
Meno, Priezvisko, titul:...............................................................................................................
rodné číslo: ............................................
dátum narodenia:
typ dokladu totožnosti: a číslo dokladu totožnosti:
Ulica:............................................................. Číslo: ........... Obec: .................................................PSČ:................
Kontaktné údaje: E-mailová adresa:............................................................. Telefónne číslo: ..............................
PREDMET ŽIADOSTI
Žiadosť si uplatňujem v nasledujúcich spoločnostiach patriacich do skupiny Poštová banka. Znakom „X“ označte,
pre ktorú/ktoré z uvedených spoločností, uplatňujete










Poštová banka, a.s.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCVOSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Dôchodková správcovská spoločnosť, Poštovej banky, d.s.s., a.s.,
Poštová poisťovňa, a.s.
PB Finančné služby, a.s.
PB Servis, a.s.
365.fintech, a.s.
SPPS a.s.

Uplatňujem si nasledovné práva k osobným údajom týkajúcim sa osoby žiadateľa:



PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Žiadam o poskytnutie prehľadu mojich osobných údajov spracúvaných v označených spoločnostiach



PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadam, aby boli vymazané moje osobné údaje, pretože:





uplynul účel ich spracúvania
ich spracúvanie je v rozpore so zákonom
spoločnosť je povinná tak urobiť v zmysle platných osobitných zákonov

žiadam vymazať: Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktoré žiadate vymazať, napr. meno, priezvisko, e-mail
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................



PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Namietam, že vyznačená spoločnosť spracúva moje osobné údaje výlučne na základe automatizovaného
individuálneho rozhodovania.
Namietam, že vyznačená spoločnosť má oprávnený záujem na spracúvaní mojich osobných údajov za účelom:
Uveďte účel podľa zverejneného dokumentu Ochrana osobných údajov:
.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Namietam, že vyznačená spoločnosť spracúva osobné údaje na priamy marketing a žiadam ich vymazanie.
Osobné údaje, ktorých spracúvanie namietam: Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktorých spracúvanie namietate,
napr.: meno, priezvisko, email,
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................



PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadam obmedziť vymazanie osobných údajov, pretože údaje potrebujem na uplatňovanie a obhajobu svojich
oprávnených záujmov. Žiadam obmedziť spracúvanie osobných údajov do doby, kým sa nerozhodne o mojej
námietke proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Osobné údaje, ktorých

spracúvanie žiadam obmedziť: Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktorých spracúvanie namietate, napr. meno,
priezvisko, kontaktné údaje
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Pokiaľ si budete uplatňovať právo na výmaz osobných údajov alebo budete namietať oprávnený záujem na
spracúvaní osobných údajov, musíte priložiť k žiadosti príslušnú dokumentáciu (napr. rozhodnutie súdu alebo
iného orgánu) preukazujúcu oprávnenosť vašej žiadosti a uviesť potrebnú argumentáciu zdôvodňujúcu vaše
nároky v súvislosti s výmazom alebo námietkou žiadateľa. Ako žiadateľ ste povinný predložiť požadované
dokumenty a argumentáciu v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť dôvodnosť uplatnenej žiadosti



PRÁVO NA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadam o prenos mojich osobných údajov elektronickou formou. Na bezpečné prevzatie údajov z dátového
úložiska vám bude zaslaný




doporučene pošta s CD.
Osobné údaje požadujem zaslať na e-mail: .........................................................................

PRÍLOHY
K žiadosti priložte všetky potrebné prílohy na jej vybavenie. Ak žiadosť predkladáte ako zákonný zástupca alebo
splnomocnenec, ste povinný predložiť nasledujúce prílohy: Zákonný zástupca k žiadosti priloží originál alebo
úradne overenú kópiu rodného listu dieťaťa v prípade zastupovania dieťaťa a v prípade zastupovania osoby
zbavenej spôsobilosti na právne úkony originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozsudku súdu.
Splnomocnenec je povinný predložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva, ktorá splnomocnenca
oprávňuje na podanie žiadosti/zastupovanie dotknutej osoby. Podpis splnomocniteľa na splnomocnení musí byť
úradne overený, pokiaľ žiadosť nepodáte prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky Poštovej banky.
Vypíšte aké prílohy prikladáte
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
SÚHLAS
V prípade, ak si žiadateľ uplatňuje žiadosť voči dvom alebo viacerým spoločnostiam patriacim do skupiny
Poštová banka, žiadateľom označené spoločnosti sa budú spoločne podieľať na vybavení žiadosti a odpovede.
Žiadateľ týmto berie na vedomie a súčasne súhlasí s tým, aby údaje, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
podľa zákona o bankách v platnom znení, a/alebo údaje chránené podľa zákona o poisťovníctve v platnom znení
boli sprístupnené tretej strane na účel vybavenia predmetnej žiadosti.

Originál žiadosti s notársky overeným podpisom, vrátane požadovaných príloh zašlite poštou na adresu PRVÁ
PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811
02 Bratislava. Žiadosť vám odporúčame zaslať ako doporučenú listovú zásielku.
Miesto:.................................................Dátum:..................................................

Meno a Priezvisko

Podpis

