Informačná povinnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov
dotknutých osôb
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ako
prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto
poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679(GDPR)
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov(§19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
Prevádzkovateľ:
Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 062 235
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 983/B
Kontakt:
Adresa budova ROSUM, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava
Kontakt ochrana osobných údajov: dataprotection@skp.sk
Všeobecný kontakt : skp@skp.sk
Účel spracúvania osobných údajov
- správa poistného garančného fondu
- vykonávanie hraničného poistenia
- zabezpečenie úloh vyplývajúcich z dohôd uzatvorených s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov,
subjektmi zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských
štátov
- spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
- podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom
v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel
- vedenie evidencií a štatistík na účely poistenia zodpovednosti
- vykonávanie činnosti informačného strediska a na tento účel vedenie registra poistenia zodpovednosti
- poskytovanie informácií poškodeným o spôsobe uplatnenia a vyrovnania ich nárokov na náhradu škody
na ich žiadosť a na základe nimi poskytnutých údajov
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe splnomocnenia v zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo v prípade, že je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej
strany, pričom tieto záujmy vyplývajú z účelu zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ich obsahom je plnenie zákonom ustanovených úloh prevádzkovateľa.
Kategórie spracúvaných osobných údajov
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa pobytu, údaje o vozidle, rodné číslo, ičo, mailová adresa,
telefónne číslo, údaje týkajúce sa zdravia.
Kategórie príjemcov
poškodení, účastníci dopravnej nehody, poisťovatelia, kancelárie poisťovateľov, subjekty zodpovedné za náhradu
škody, posudkoví lekári, znalci, Národná banka Slovenska, exekútori, súdy, orgány činné v trestnom konaní,
advokáti a advokátske kancelárie.
Doba uchovávania osobných údajov
Slovenská kancelária poisťovateľov je oprávnená spracúvať údaje dotknutých osôb po dobu ustanovenú zákonom
č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, ako aj zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.
Práva dotknutej osoby
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
- právo na opravu osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov

-

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo odvolať súhlas
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pôvod údajov
V prípade, že spracúvané osobné údaje nepochádzajú od dotknutej osoby, prevádzkovateľovi sú poskytnuté
štátnym orgánom, súdom, iným účastníkom dopravnej nehody, prevádzkovateľom motorového vozidla,
zamestnancom prevádzkovateľa motorového vozidla, poisťovateľom vrátane kancelárie poisťovateľov, prípadne
subjektom zodpovedným za náhradu škody a môžu pochádzať z verejne prístupných zdrojov, akými sú register
obyvateľov, Obchodný register, Živnostenský register, kataster nehnuteľností, notársky centrálny register
záložných práv a pod.
Prevádzkovateľ je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla oprávnený na prenos spracovávaných dát do tretích krajín, pričom je
vždy povinný dbať na príslušné ustanovenia všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov
dotknutých osôb.

