
 

SOPHISTIC Pro finance a. s. IČO: 47 008 181 T: +421 911 696 333 
Matičné námestie 1141 IČ DPH: 20 2371 6640 M: +421 911 696 333 

022 01 Čadca IBAN: SK6009000000005039968185 info@spfinance.sk 

Slovenská republika Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. www.spfinance.sk 

 

Spracúvané osobné údaje 
 
Na účely s ktorými máte možnosť sa oboznámiť na našej webovej stránke  budeme spracúvať tieto osobné údaje: 
 

• meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, 

štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby 

zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, 

označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do 

tohto registra alebo evidencie, identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, 

adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, 

zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a) 

zákona č. 186/2009 Z.z., označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a 

číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu, kontaktného telefónneho čísla, 

faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na 

zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené 

zákonom č. 186/2009 Z. z. alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného 

sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s 

finančným poradcom.  

• osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného 

pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu 

totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov 

preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje § 31 odsek 1 písm. b) až d) zákona č. 186/2009 Z.z. je finančný 

agent a finančný poradca oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním 

alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby. 

• zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy. 

• titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, telefónne 
číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, údaje o vzdelaní, údaje o predchádzajúcich pracovných 
pozíciách a zamestnávateľoch; 

• údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr.: fotografia), a ďalšie údaje nevyhnutné v súvislosti 
s výberovým konaním na voľné pracovné miesto; 

• iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi spracúvania osobných údajov  
  


