
 
Pravidlá spracúvania osobných údajov 

 

 
Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 
(Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísaná v registri právnických 
osôb pod číslom 0462.920.226.  
 
Zodpovedná osoba - kontaktné údaje: dataprotection@kbc.be. 
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne 
korešpondenčná adresa, rodné číslo, číslo účtu vo formáte IBAN, podpis.  
 
Z akého zdroja pochádzajú osobné údaje: Meno a priezvisko, adresu bydliska a rodné 
číslo poskytol prevádzkovateľovi Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. na účely 
zaslania oznámenia o rozhodnutí valného zhromaždenia zostávajúcim akcionárom podľa 
zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). 
 
Účely spracúvania osobných údajov sú: 

• overenie identity Akcionára alebo jeho zástupcu, 

• výplata protiplnenia v rámci uplatnenia práva výkupu prevádzkovateľa, 

• efektívna komunikácia s Akcionárom alebo jeho zástupcom v rámci uplatnenia práva 
výkupu prevádzkovateľa, 

• overenie spôsobilosti a identity zákonného a/alebo právneho zastúpenia Akcionára, 

• plnenie povinností prevádzkovateľa na základe zákona v dôsledku uplatnenia si práv 
dotknutej osoby, 

• plnenie povinností prevádzkovateľa na základe zákona, napríklad zákona o cenných 
papieroch alebo Obchodného zákonníka, upravujúce uplatnenie práva výkupu 
a/alebo konanie obchodnej spoločnosti a iné, 

• ochrana majetku a práv prevádzkovateľa alebo tretích osôb a spolupráca 
s dozornými orgánmi alebo inými štátnymi a verejnými orgánmi, a spoločnosťami pri 
planení povinností prevádzkovateľa na základe platného všeobecne záväzného 
právneho predpisu, 

• na účely archivácie podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu,  

• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych a iných nárokov 
prevádzkovateľa a tretích osôb vrátane Akcionára. 

 
Právne základy spracúvania osobných údajov sú: 

• súhlas Akcionára v prípade čísla účtu vo formáte IBAN, 

• spracúvanie je potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, napr. podmienok uplatnenia 
práva výkupu, použitie identifikačných údajov nevyhnutných na uskutočnenie výplaty 
protiplnenia v rámci uplatnenia práva výkupu, komunikácia s dozornými orgánmi, 
komunikácia s dotknutou osobou pri uplatnení jej práv na základe osobitných 
právnych predpisov na ochranu osobných údajov – neposkytnutie osobných údajov 
by malo za následok nemožnosť spracúvania osobných údajov a následné sťaženie 
alebo úplné znemožnenie výplaty protiplnenia v rámci uplatnenia práva výkupu 
prevádzkovateľom, 

• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje 
prevádzkovateľ alebo tretia strana, napr. spracúvanie osobných údajov za účelom 
overenia identity Akcionára, overenie spôsobilosti a identity zákonného a/alebo 
právneho zastúpenia Akcionára, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych a iných 
nárokov prevádzkovateľa a tretích osôb vrátane Akcionára a iné. 
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Príjemcami osobných údajov môžu byť OTP Banka Slovensko, a.s., resp. Československá 
obchodná banka, a.s. ako jej právny nástupca ako spracovateľ osobných údajov, právni 
a ekonomickí poradcovia prevádzkovateľa, dozorné orgány, orgány verejnej a štátnej 
správy, orgány činné v trestnom konaní, poštoví kuriéri (najmä Slovenská pošta, a.s., 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124), banky pri výplate 
protiplnenia. 
 
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať 4 roky, ak právny predpis neustanovuje inú 
lehotu alebo neexistuje iný dôvod na spracúvanie osobných údajov (napr. vedenie súdnych 
alebo iných konaní); komunikácia s dozornými, súdnymi a inými orgánmi a dotknutou 
osobou sa vymaže po uplynutí 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia dozorného, súdneho 
alebo iného orgánu, ak je výsledkom rozhodnutie, v ostatných prípadoch nie dlhšie ako 4 
roky; platné a účinné rozhodnutia štatutárnych orgánov po celú dobu existencie 
prevádzkovateľa. 
 
Prevádzkovateľ neplánuje prenášať osobné údaje do tretích krajín ani nevyužíva na 
spracúvanie automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 
 
Ako dotknutá osoba alebo zákonný zástupca dotknutej osoby ste oprávnení požadovať 
u prevádzkovateľa (i) prístup k osobným údajom, (ii) opravu osobných údajov, (iii) 
vymazanie osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky, (iv) obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky, (v) prenos 
osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky, ďalej môžete (vi) namietať 
spracúvanie osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky.  
 
Pokiaľ ste prevádzkovateľovi udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho 
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
Ako dotknutá osoba alebo zákonný zástupca dotknutej osoby ste oprávnení podať sťažnosť 
dozornému úradu. Svoje sťažnosti môžete adresovať na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky v prípade, že sa porušenie týka prevádzkarne na Slovensku alebo Vás 
podstatne ovplyvňuje na Slovensku v ostatných prípadoch na príslušný dozorný orgán, 
ktorým je primárne Úrad na ochranu osobných údajov v Belgicku, prostredníctvom webovej 
stránky www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Pred podaním sťažnosti dozornému 
orgánu odporúčame uplatnenie si sťažnosti u samotného prevádzkovateľa. 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, uplatnenia si práv, podania sťažnosti alebo 
odvolania súhlasu neváhajte kontaktovať vyššie uvedenú zodpovednú osobu alebo e-
mailovú adresu spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. ako právneho nástupcu 
OTP Banka Slovensko, a.s.: BOKPTSR@csob.sk. 
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