
 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

NA MARKETINGOVÉ ÚČELY PREVÁDZKOVATEĽA 

 

udelený v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Spoločnosť Silverside, a. s., so sídlom na Plynárenskej 7/B, Bratislave - mestská časť Ružinov, IČO: 
50 052 560 (ďalej len "prevádzkovateľ") týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o 
ochrane osobných údajov") úctivo žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu so spracúvaním osob-
ných údajov: 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-
mailová adresa a ďalšie osobné údaje v súvislosti so spracovaním personalizovaných ponúk (napr. údaje 
o bonite, údaje o platobnej morálke, údaje získané v súvislosti s podanou žiadosťou o úver, prípadne 
údaje získané počas zmluvného vzťahu).     

   

Účel a spôsob spracúvania osobných údajov: spracovanie a predkladanie obchodných informácií, 
marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) a to osobne,  listinnou  formou (prostredníc-
tvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou formou, (prostredníctvom prostriedkov elektronic-
kej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krát-
kych textových alebo obrazových správ).  

Cielenie marketingovej komunikácie: zasielané obchodné informácie a marketingové ponuky môžu byť 
personalizované, pričom v rámci profilovania sa využíva vyššie uvedený rozsah osobných údajov za 
účelom hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby. Profilovanie sa zameriava na 
osobné preferencie alebo záujmy dotknutej osoby, jej správanie, prípadne profilovanie vykonávané na 
základe vekovej kategórie, lokality alebo iných parametrov odvodených zo získaných údajov spracúva-
ných na marketingové účely.  

 

Platnosť súhlasu je: 3 roky od udelenia súhlasu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu sa súhlas udeľuje 
na dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a následne na obdobie 3 rokov po jeho ukon-
čení. 

 

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa, 
https://www.silverside.sk/dokumenty/zoznam-sprostredkovatelov/. Informácie o aktuálnych spro-
stredkovateľoch sú poskytované aj na bezplatnej Infolinke 0800 555 678. 
 
Aktuálny výpočet práv dotknutej osoby aj s vymedzením ich uplatňovania je zverejnený v osobitnom 
dokumente na webovom sídle prevádzkovateľa, https://www.silverside.sk/dokumenty/prava-dotknu-
tej-osoby/. 
 
 
 

Súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť dňom 13.02.2018. 

 

 

 


