OZNÁMENIE O POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
DO SPOLOČNÉHO REGISTRA BANKOVÝCH INFORMÁCIÍ
Vážený klient,
dňa 1.10.2004 začal činnosť Spoločný register bankových
informácií (ďalej len „Register“), ktorý prevádzkuje spoločnosť
Slovak Banking Credit Bureau, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava 1 (ďalej len „SBCB“), ako prevádzkovateľ
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Úrad pre
ochranu osobných údajov vydal potvrdenie o registrácii
Registra dňa 13.5.2004 a pridelil Registru registračné číslo
615854. SBCB je právnickou osobou založenou a existujúcou
podľa slovenského práva, zriadenou s cieľom prevádzkovania
Registra podľa ustanovení § 92a ods. (1) zákona č. 483/2001 Z. z.
o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o bankách“) ako podnik spoločných bankových služieb
v zmysle § 92a ods. (2) zákona o bankách. Banky a pobočky
zahraničných bánk (ďalej len „banka“) sú oprávnené vzájomne si
sprístupňovať a poskytovať údaje o klientoch1 podľa ustanovenia § 92a ods. (1) zákona o bankách na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk.
Na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov
s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk poskytujú
banky vrátane našej SBCB osobné údaje klientov, ktoré
jednotlivo alebo vo svojom súhrne vypovedajú o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej disciplíne klientov bánk, a to
v rozsahu určenom zákonom o bankách. Poskytovanie osobných
údajov klienta sa uskutočňuje na základe zákona o bankách,
pričom je potrebný súhlas klienta podľa zákona o bankách.
Osobné údaje poskytnuté do Registra nie sú zverejňované.
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Osobné údaje klientov poskytnuté bankami do Registra SBCB
ďalej spracováva, a to i s využitím systému pre automatizované
spracovanie údajov, prostredníctvom spoločnosti CENTRALE
RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A., so sídlom Via Lame 15,
40122, Bologna, Taliansko, ako subjektom v cudzine povereným
prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov podľa
§ 31 zákona o ochrane osobných údajov. Krajinou
cezhraničného toku osobných údajov klienta v súvislosti
s činnosťou a prevádzkou Registra je v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov Taliansko.
Osobné údaje klientov spracovávané v Registri sú poskytované
bankám, ktoré sa zúčastňujú na činnosti Registra, a to výlučne
s cieľom prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov
s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk.
V súvislosti so začatím činnosti Registra a jeho prevádzkou
bolo pre klientov bánk zriadené Klientske centrum, ktoré
poskytuje vo vzťahu ku klientom najmä tieto služby: (i) informuje
klientov podľa zákona o ochrane osobných údajov a zákona
o bankách; (ii) slúži ako miesto na podávanie žiadostí klientov
o informácie o tom, aké údaje sú o nich spracovávané SBCB;
(iii) slúži ako miesto na podávanie prípadných sťažností
klientov v súvislosti s údajnými nepravdivými alebo nepresnými
údajmi spracovávanými SBCB. Klientske centrum zároveň
poskytuje bližšie informácie týkajúce sa Registra a služieb ním
poskytovaných. Klientske centrum Registra sídli na adrese:
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, tel: 59 20 75 15, e-mail:
sbcb@ sbcb. sk

Na účely tohto oznámenia sa klientom rozumie fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ), s ktorou banka uzavrela úverovú zmluvu, pričom sa klientom rozumie aj fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ) zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, ako aj fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ) žiadajúca Banku o uzavretie
úverovej zmluvy. Úverovou zmluvou sa ďalej na účely tohto oznámenia rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek právny úkon
banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže vzniknúť právo na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi.

