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SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM  

v súvislosti s predložením ponuky na poskytnutie úveru 

 

udeľovaný dotknutou osobou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 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“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792752 (ďalej len 

„PROFI CREDIT SLOVAKIA“). 

 

DOTKNUTÁ OSOBA: každá fyzická osoba, ktorá udelila súhlas s poskytnutím jej osobných údajov vybranej tretej 

strane na účely ich spracúvania definované v tomto dokumente. Dotknutými osobami sú najmä: záujemca o 

produkty a služby spoločnosti PROFI CREDIT SLOVAKIA (ďalej len „dotknutá osoba“). 

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že súhlasy uvedené v tomto dokumente udeľuje dobrovoľne a slobodne, 

udelenie súhlasov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou na uzavretie akejkoľvek 

zmluvy. 

 

AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

 

Aktuálne informácie o právach dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov sú dostupné v 

„Informácii o spracúvaní osobných údajov“, ktorá je zverejnená na webovom sídle spoločnosti PROFI CREDIT 

SLOVAKIA. 

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE NA ZÁKLADE UDELENÉHO SÚHLASU SPRACÚVANÉ? 

 

Rozsah poskytovaných osobných údajov: 

Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, platnosť občianskeho preukazu, telefónne 

číslo, email, rodinný stav, názov zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, pracovné zaradenie, príjem celkom, PSČ, 

výška klientom požadovanej istiny, požadovaná doba splácania, IP adresa zariadenia na ktorom bola online 

žiadosť zriaďovaná, prípadne na ktorom bol tento súhlas udeľovaný a IP adresu zariadenia, na ktorom bola 

overovaná mailová adresa uvedená v online žiadosti. 

 

Spôsob spracúvania osobných údajov:  

 Na základe udeleného súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté tretím stranám, ktoré 

dotknutá osoba slobodne označí v zozname uvedenom v tomto súhlase (nižšie) a to na účely ich 

obchodno-marketingovej komunikácie súvisiacej s predložením ich ponuky na poskytnutie úveru 

a/alebo sprostredkovanie poskytnutia úveru a to len v prípade, ak dotknutej osobe spoločnosť PROFI 

CREDIT SLOVAKIA úver neposkytne. 

 Predkladané obchodno-marketingové informácie a ponuky tretích strán môžu byť cielené na základe 

profilovania dotknutej osoby. Na profilovanie sa využíva vyššie uvedený rozsah osobných údajov za 

účelom hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby. Podľa zámeru cielenia obchodno-

https://www.proficredit.sk/wp-content/uploads/2019/05/Informacia_so_spracuvanim_osobnych_udajov.pdf


 
 
 
  
 
 
 

 

 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 

Pribinova 25, 824 96 Bratislava   

Infolinka: +421 2 20 64 11 59 

E-mail: proficredit@proficredit.sk, www.proficredit.sk 

 

 

 

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, DIČ: 2021509270, IČ DPH: SK2021509270, bankové spojenie: ČSOB, a.s., č. ú.: 
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marketingovej komunikácie môže byť profilovanie dotknutej osoby zamerané napr. na jej osobné 

preferencie alebo záujmy, na jej správanie, na vekovú kategóriu, lokalitu bydliska. Profilovanie dotknutej 

osoby môže byť zamerané aj na iné parametre a ciele odvodené z osobných údajov spracúvaných na 

marketingové účely. 

 Obchodno-marketingová komunikácia je vykonávaná predovšetkým elektronickou formou a to 

telefonicky, zasielaním SMS správ, prípadne e-mailovými správami. Táto komunikácia môže byť 

vykonávaná aj osobne,  alebo listinnou formou prostredníctvom poštových zásielok a propagačných 

letákov. 

 

Zoznam tretích strán, ktorým je spoločnosť PROFI CREDIT SLOVAKIA oprávnená poskytnúť údaje na základe 

udeleného súhlasu dotknutej osoby: 

 

1. TotalMoney s.r.o., IČO: 45 657 122, so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad 

2. Amico Finance a. s. IČO: 48 113 671, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  

3. Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36234176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany 

4. Silverside, a.s., IČO: 50 052 560, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 

 

Platnosť súhlasu s poskytnutím a ďalším spracúvaním osobných údajov na marketingové účely vybranej 

tretej strany: 

Súhlas je udeľovaný na 60 dní od dňa jeho udelenia. 

 

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov: 

Dotknutá osoba udelením súhlasu (zaškrtnutím checkboxu  vo webovom formulári) zároveň vyhlasuje a 

potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, 

informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach 

uvedených v tomto dokumente. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť PROFI CREDIT SLOVAKIA bude dôkaz o udelení tohto súhlasu 

(IP adresa, časový údaj o udelení súhlasu a súvisiace údaje so webového formuláru) uchovávať po dobu 5 rokov 

od udelenia súhlasu na účely preukázania udeleného súhlasu dozornému orgánu, ako aj tretej strane, ktorej 

bude oprávnený na základe tohto súhlasu údaje dotknutej osoby poskytnúť. Dotknutá osoba má právo 

namietať voči takémuto uchovávaniu údajov. 

 

 

Platnosť tohto znenia súhlasu od: 25.5.2020 

 

 


