Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. týmto s súlade s článkami 13 a 14
Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „Nariadenie“, angl. skratka „GDPR“) poskytuje nasledovné informácie
určené svojim klientom resp. potenciálnym klientom, obchodným partnerom ako aj
svojim zamestnancom o tom, akým spôsobom spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia
s.r.o. spracúva resp. bude spracúvať ich osobné údaje.
1. Základné pojmy:
prevádzkovateľ

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými
určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

nariadenie

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

osobné údaje

sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“);
identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na
identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,
online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky,
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby

spracúvanie

je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo
súbormi
osobných
údajov,
napríklad
získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie,
poskytovanie
prenosom,
šírením
alebo
poskytovanie
iným
spôsobom,
preskupovanie
alebo
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez
ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo
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neautomatizovanými prostriedkami
informačný systém

je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú
prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o
systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na
funkčnom alebo geografickom základe

sprostredkovateľ

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v
mene prevádzkovateľa

príjemca

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú
bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci,
ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania
v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však
nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov
uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s
uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov
spracúvania

tretia strana

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra
alebo iný
subjekt než dotknutá
osoba,
prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe
priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
poverené spracúvaním osobných údajov

súhlas
osoby

dotknutej je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný
a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou
vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu
vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej
týka

záväzné
vnútropodnikové
pravidlá
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cezhraničné
spracúvanie

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii
v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako
jednom členskom štáte; alebo
b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii
kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo
pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako
jednom členskom štáte

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 745 804,
DIČ: 2022331344
IČ DPH: SK2022331344
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
44839/B
zodpovedná osoba: Stanislav Szűcs, e-mail: osobneudaje@impuls-leasing.sk, tel. č:
02/32 602 004
3. Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého/prechodného pobytu, korešpondenčná adresu,
dátum narodenia, vek, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského
oprávnenia, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, údaje
o prípadných ďalších finančných produktoch, ktoré dotknutá osoba využíva v iných
finančných
inštitúciách,
informácie
o prípadných
zárukách
resp.
iných
zabezpečeniach, ktoré dotknutá osoba poskytuje tretím osobám, informácie
o zdravotnom stave klienta (len v prípade, ak dotknutou osobou je osoba so
zdravotne ťažkým postihnutím), informácie o príjmoch a výdavkoch dotknutej osoby,
informácie o počte osôb žijúcich s dotknutou osobou v jednej domácnosti, informácie
o počte osôb voči ktorým má dotknutá osoba vyživovaciu povinnosť.
Rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od konkrétneho zmluvného vzťahu resp.
od účelu spracúvania osobných údajov
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Dotknutá osoba je pre v tomto dokumente uvedené účely spracúvania osobných
údajov povinný poskytnúť svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, pričom v
prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je ďalej možné realizovať zmluvný
vzťah.

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
-

plnenie predzmluvných vzťahov a to najmä identifikácia klienta, posúdenie
schopnosti klienta splácať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o financovaní, príprava
zmluvnej dokumentácie, realizácia platieb vopred. Právnym základom spracúvania
osobných údajov pre tento účel je článok 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia,

-

plnenie zmluvných vzťahov a to najmä komunikácia s klientom, uplatňovanie práv
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o financovaní, sledovanie platobnej
schopnosti klienta, riešenie prípadných sporov, vymáhanie pohľadávok,
vybavovanie sťažností a reklamácií klientov, vykonávanie prevencie pre podvodmi,
vykonávanie kontroly predmetu financovania ako aj kontrola dodržiavania ďalších
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o financovaní. Právnym základom spracúvania
osobných údajov pre tento účel je článok 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia,

-

dodržiavanie zákonom resp. iným právnym predpisom stanovených povinností
prevádzkovateľa (podľa článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia) a to najmä
povinnosti vyplývajúce zo:
 zákona č. 129/2009 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene o doplnení niektorých zákonov,
 zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník,
 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník,
 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene o doplnení
niektorých zákonov,
 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
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-

na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1, písm. f)
Nariadenia) ako napríklad, vyhodnocovanie platobnej disciplíny klientov,
vykonávanie priameho marketingu a to najmä posúdenie využitia získaných
osobných údajov pri budúcich zmluvných vzťahoch medzi dotktnutou osobou a
prevádzkovateľom, príprava nových ponúk súvisiacich so zmluvným vzťahom.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketing má
dotknutá osoba právo kedykoľvek bezodplatne namietať proti spracúvaniu
osobných údajov pre účely priameho marketingu, pričom v prípade podania
námietok dotknutej osoby, prevádzkovateľ už nesmie na tento účel jej osobné
údaje ďalej spracúvať.

5. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov:
Pre účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ prijal organizačné, technické
opatrenia zabezpečujúce ochranu osobných údajov. Osobné údaje prevádzkovateľ
spracúva buď prostredníctvom svojich poučených a zaškolených zamestnancov, ktorí
sú povinní zachovávať mlčanlivosť, alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov,
s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí poskytli dostatočné
záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenie tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky
Nariadenia.
Osobné údaje
dotknutých osôb sú spracúvané v papierovej a elektronickej forme, pričom môžu byť
získané aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
na nosič informácií. V prípade spracúvania osobných údajov v papierovej sú
uskladňované v zabezpečených priestoroch. V prípade spracúvania osobných údajov
v elektronickej forme, sú osobné údaje spracúvané v informačných systémoch
prevádzkovateľa, ktoré sú zabezpečené proti poruchám resp. nezákonným alebo
úmyselným činom, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť a dôvernosť uchovávaných
osobných údajov.

6. Poskytovanie osobných údajov tretím subjektom
Osobné údaje o dotknutých osobách prevádzkovateľ poskytuje príjemcom osobných
údajov výlučne pre účely uvedené v tejto informácií. Príjemcami osobných údajov sú
predovšetkým materské spoločnosti prevádzkovateľa – IMPULS-LEASING
International GmbH a Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH obe so sídlom: Europaplatz
1a, 4020 Linz, Rakúska republika ako aj auditorské spoločnosti, orgány verejnej moci
(napr. Národná banka Slovenska, Orgány činné v trestnom konaní, súdy SR).
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Aktualizovaný zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje
je zverejnený v Prílohe č. 1 k tejto informácií, ktorá je zverejnená na webovom sídle
prevádzkovateľa: www.impuls-leasing.sk.
V mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje aj jeho sprostredkovatelia a to len
pre účely a spôsobom uvedeným v tejto informácií. Výber sprostredkovateľov závisí
výlučne od prevádzkovateľa, pričom s každým sprostredkovateľom má
prevádzkovateľ uzavretú písomnú zmluvu, ktorou sú upravené všetky povinnosti
sprostredkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Kompletný
a aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov je uvedený v prílohe č. 1 tejto informácie,
ktorá je zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa: www.impuls-leasing.sk.
7. Lehota uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas zákonom stanovenej lehoty a to najmä
podľa nasledovných zákonov:
•
•
•

zákona č. 129/2009 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene o doplnení niektorých zákonov – najmenej 5 rokov
od zániku zmluvy o financovaní
zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov – najmenej 10 rokov od uzavretia
zmluvy o financovaní
zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– najmenej 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ smie spracúvať osobné údaje aj po dlhšiu dobu ako je stanovená vo
vyššie uvedených zákonoch a to v prípade, ak sa jedná o oprávnený záujem
Prevádzkovateľa a táto lehota je primeraná účelu a zároveň je určená internou
legislatívou prevádzkovateľa – Registratúrnym plánom.
8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné
práva:
- požadovať potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané
podľa tejto žiadosti,
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-

-

požadovať všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných
systémoch prevádzkovateľa,
požadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na
spracúvanie,
požadovať zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania
a sprístupňovania,
požadovať opravu osobných údajov resp. namietať nesprávnosť alebo
neoprávnenosť spracúvania osobných údajov,
požadovať vymazanie osobných údajov za splnenia podmienky, že sa jedná o
osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali, ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne, ktoré musia byť
vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,
požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
preniesť svoje osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi ďalšiemu
prevádzkovateľovi (ak je to technicky možné),

V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov má dotknutá osoba právo podať
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky
so
sídlom
Hraničná
12,
820
07
Bratislava,
www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk.
V prípade uplatnenia práv dotknutej osoby je potrebná identifikácia dotknutej osoby,
v prípade, že dotknutá osoba nebude identifikovaná, prevádzkovateľ je oprávnený
v takomto prípade uplatnenie práv odmietnuť.
V prípade, zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti je prevádzkovateľ
oprávnený
požadovať
primeraný
administratívny
poplatok
zohľadňujúci
administratívne náklady súvisiace s vybavením takejto žiadosti.
Vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba
môže obrátiť na zodpovednú osobu určenú prevádzkovateľom a to e-mailom:
osobneudaje@impuls-leasing.sk, alebo poštou na adresu: Mostová 2, 811 02
Bratislava, alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.
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