Informácia o spracúvaní osobných údajov
1.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „Banka“).

2.

Zodpovedná osoba
Banka má ustanovenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá okrem iných
ustanovených povinností monitoruje súlad s nariadením o ochrane osobných údajov, ostatnými
záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami
prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov. Kontaktovať zodpovednú osobu
možno prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo písomne listom na
adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5,
813 54 Bratislava.

3.

Spracúvanie osobných údajov
Banka ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak tak ustanovujú
právne predpisy alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy či žiadosti dotknutej osoby aby sa
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V prípade, ak spracúvanie nie je založené na
právnom predpise, či na základe zmluvy, Banka spracúva osobné údaje dotknutých osôb na
základe súhlasu. Poskytnutie osobných údajov Banke pre iné než právnymi predpismi stanovené
účely je vždy dobrovoľné, pričom udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne
odvolať na ktorejkoľvek pobočke Banky alebo listom zaslaným na ústredie OTP Banka
Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava.

4.

Účel spracúvania osobných údajov
Na účely zabezpečenia vykonania súťaže, zdokumentovania jej priebehu, vyhodnotenia
a archivácie výsledkov budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané prevádzkovateľom.
Právnym základom spracúvania je čl. 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 takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie
je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).

5.

Sprostredkovatelia, príjemcovia a tretie strany
Banka poskytuje osobné údaje dotknutých osôb pri spolupráci so subjektmi, ktoré sú ako
sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na základe písomnej
zmluvy. Rovnako je Banka povinná poskytovať a sprístupňovať osobné údaje ďalším tretím
osobám, resp. príjemcom, ak jej takúto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, priamo
vykonateľný právne záväzný akt EÚ alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná. Banka zverejňuje osobné údaje dotknutej osoby iba v prípade ak na to dotknutá osoba
udelila výslovný súhlas.

6.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje spracúvané v súvislosti so súťažou sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na
zapojenie sa do súťaže, na identifikáciu a kontaktovanie účastníka alebo výhercu súťaže s cieľom
vyhodnotenia a súťaže a odovzdania výhry v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,
e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne v rozsahu údajov uvedených v preberacom
protokole.

7.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo najmä požadovať od Banky potvrdenie informácie o spracúvaní jej
osobných údajov; na prístup k týmto osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné
údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť údajov;
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu a právo
podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje
práva u prevádzkovateľa písomne na ktorejkoľvek pobočke Banky alebo listom zaslaným na
ústredie OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
8.

Doba uchovávania osobných údajov
Banka uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi
predpismi, prípadne ak ide o osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, po dobu, na ktorú
bol tento súhlas udelený. Banka uchováva údaje v súvislosti s vyhodnotením a archiváciou súťaže
a odovzdaním výhry 10 rokov od ukončenia súťaže.

9.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na každej pobočke Banky,
na webovej stránke Banky v časti Právne informácie https://www.otpbanka.sk/pravne-informacie
ako aj v príslušnej zmluvnej dokumentácii k produktu.

