PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Každá dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi - Finančnej inštitúcií spoločnosti Silverside, a. s., so sídlom na Plynárenskej 7/B, Bratislave - mestská časť Ružinov,
IČO: 50 052 560 právo vyžadovať najmä:
o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až siedmy bod Zákona o ochrane osobných údajov;
o pri vydaní rozhodnutia na základe výlučne automatizovaného spracúvania osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií. Dotknutá
osoba má právo nepodrobiť sa takémuto rozhodnutiu a žiadať o jeho preskúmanie metódou odlišnou
od automatizovanej formy spracúvania, pričom je povinnosť jej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Finančná inštitúcia informuje dotknutú osobu do 30 dni odo dňa doručenie písomnej
žiadosti,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
o likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
o likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona alebo
o právo namietať voči (i) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v rozsahu meno, priezvisko adresa na účely priameho marketingu v poštovom
styku, alebo (iii) poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu meno, priezvisko adresa na
účely priameho marketingu.
Právo dotknutej osoby na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania
sa skončil možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Finančnej inštitúcii kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov:
o ktoré už boli zverejnené,
o z dôvodu plnenia dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
o z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Finančnej inštitúcie alebo tretej strany, najmä
osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov Finančnej inštitúcie a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti Finančnej inštitúcie a prostredníctvom
kamier alebo obdobných systémov,

o vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka
dotknutej osoby je oprávnená, Finančná inštitúcia je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
o Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Finančnej inštitúcii kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm.
a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov
o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, Finančná inštitúcia je povinná osobné údaje, ktorých
spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
Finančnej inštitúcii kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Finančnej inštitúcie, ktoré by malo
pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Finančnú inštitúciu
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
Finančná inštitúcia je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Finančná
inštitúcia informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. Dotknutá osoba
nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo
počas existencie zmluvných vzťahov Finančná inštitúcia vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Finančná inštitúcia na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Informácia podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) nadobúda
platnosť dňom 13.02.2018.

