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Účel spracúvania osobných údajov 
 

Právny základ spracúvania osobných údajov  

Vykonávanie finančného 
sprostredkovania 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Vykonávanie finančného poradenstva 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Identifikácia klienta alebo zástupcu 
klienta, na účely overovania tejto 
identifikácie 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Ochrana a domáhanie sa práv voči 
klientom 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Zdokumentovanie činnosti 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Vykonávanie dohľadu 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Výmena informácií tykajúcich sa 
sprostredkovaných finančných služieb 
medzi samostatným finančným 
agentom a jeho podriadeným 
finančným agentom alebo viazaným 
finančným agentom  a finančnou 
inštitúciou, pre ktorú vykonáva 
sprostredkovateľskú činnosť  
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
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Plnenie úloh a povinností finančného 
agenta alebo finančného poradcu 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 186/2009 Z.z. 
 

Uzatváranie zmlúv vrátane 
predzmluvných vzťahov  

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba , alebo aby sa na základe žiadosti 
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  
 

Ochrana pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – zákon č. 297/2008 Z.z. 
 

Marketing, zasielanie noviniek Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov 
 

Plnenie iných povinností v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov  

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa – 

Obsadzovanie voľných pracovných 
miest, plnenie povinnosti SOPHISTIC 
Pro finance, a.s. ako zamestnávateľa 
súvisiacich s predzmluvným 
pracovnoprávnym vzťahom. 
 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa  

Riešenie požiadaviek dotknutých osôb 
pri výkone ich práv v zmysle 
Nariadenia a zákona o ochrane 
osobných údajov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa.  
 

• Spracúvanie dokumentov v zmysle 
Registratúrneho poriadku a 
registratúrneho plánu 
prevádzkovateľa, spracúvanie došlej a 
odoslanej pošty 

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa.  
 

 

  


