
Poskytnutie informácie pri získavaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

 

Spoločnosť Agropoistenie s.r.o., so sídlom Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47054701, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 87816/B za účelom 
vykonania finančného sprostredkovania, a to predovšetkým zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie 
analýz poistného rizika, predkladanie ponúk, uzavieranie zmlúv a ďalších činností smerujúcich 
k uzavretiu zmluvy, jej zmien, alebo ukončenia zmluvy, odbornej pomoci, spolupráca pri správe 
zmluvy, spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení, poskytovanie finančnej služby prostredníctvo 
webového sídla alebo iných médií potrebuje od Vás získať osobné údaje  a informácie, ktoré sú 
súčasťou tejto finančnej analýzy potrieb klienta.  

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a poradenstve, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany 
osobných údajov a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 

Vaše osobné údaje a ďalšie informácie, najmä informácie o svojej finančnej a ekonomickej situácii, 
svojich požiadavkách a potrebách týkajúcich sa sprostredkovanej služby a pod. poskytujete 
dobrovoľne a pravdivo.  V prípade, že neposkytnete osobné údaje v stanovenom rozsahu, nebude 
možné Vám predložiť odporúčanie vhodného finančného produktu alebo služby a následne 
poskytnúť finančné sprostredkovanie.    

Osobné údaje z dokladu totožnosti je Spoločnosť na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a poradenstve oprávnená získavať od Vás kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním bez Vášho súhlasu.  

Osobné údaje a informácie o Vás Spoločnosť spracúvajú v rozsahu, v akom boli poskytnuté a po 
dobu 10 rokov od začatia platnosti poistnej zmluvy uzavretej na základe vykonania tohto 
sprostredkovania poistenia, inak na dobu 10 rokov od ich poskytnutia. 

Spoločnosť Vaše osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje a nesprístupňuje tretím stranám, 
s výnimkou finančnej inštitúcie, ktorá poskytuje finančnú službu, ktorá je predmetom finančného 
sprostredkovania, Národnej banky Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o 
finančnom sprostredkovaní a poradenstve a prípadov podľa osobitných predpisov.  Spoločnosť 
nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európsku úniu.  

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo: 

 na prístup k Vašim osobným údajom  
 na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov,   
 na vymazanie osobných údajov v prípade že už bol naplnený účel spracúvania,  
 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  



 na prenosnosť údajov v zákonom stanovených prípadoch, 
 namietať voči spracúvaniu osobných údajov Spoločnosťou,  
 podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.  

 
Svoje práva si môžete uplatniť na mailovej adrese info@agropoistenie.sk, písomne na sídle  
spoločnosti alebo prevádzke Agropoistenie s.r.o., Radlinského 12,949 Nitra. 
 

 

 

 

 

 

 


