Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby, tzv. informačná
povinnosť prevádzkovateľa
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
JCMK Capital Solutions, a.s..
Ďurková 9, 949 01 Nitra
IČO: 44 956 177
Zast. Mgr. Jozef Csanda, predseda predstavenstva
tel.: +421 917 215 440
e-mail: csanda@jcmk.sk
IS Uzatváranie poistných zmlúv

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu danom osobitnými
právnymi predpismi určené je vykonávanie finančného sprostredkovania, uzatvorenie
poistenej zmluvy, evidencia klientov.
Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy (zákon č.186/2009
Z.z.)
Identifikácia príjemcu alebo
sprostredkovatelia): poisťovne.

kategória

príjemcu,

ak

existuje

(tretie

strany,

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania
po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona, v prípade
ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania
prevádzkovateľom.
IS Uzatváranie poistných zmlúv, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od
dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu danom osobitnými
právnymi predpismi určené je vykonávanie finančného sprostredkovania, uzatvorenie
poistenej zmluvy, evidencia klientov.
Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy (zákon č.186/2009
Z.z.).
Kategórie dotknutých osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, číslo OP, rodné číslo,
dátum narodenia, štátna príslušnosť a pod.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj):
zamestnávateľ dotknutej osoby.
IS Personalistika a mzdy
Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu danom osobitnými
právnymi predpismi určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako
zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných
vzťahov.
Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.
Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany,
sprostredkovatelia): , účtovná firma, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančný
úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány
štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Ústredie práce sociálnych vecí a
rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt.
Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania
po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom,
či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch
neposkytnutia osobných údajov: dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na
spracovanie podľa zákona, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude
možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.
IS Personalistika a mzdy, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od
dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je zabezpečenie
plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom
alebo obdobným vzťahom.
Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.
Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje o manželovi alebo manželke, deťoch
zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.
Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj):
zamestnanec prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu

