Informácia o spracúvaní osobných údajov
(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Prevádzkovateľ
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B (ďalej „Banka“).
telefonický kontakt: 0850 111 888
e-mailová adresa: info@slsp.sk
webové sídlo: www.slsp.sk
Zodpovedná osoba
Riaditeľ odboru právnych služieb
Korešpondenčná adresa: Odbor právnych služieb, Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
e-mailová adresa: osobneudaje@slsp.sk
Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia a správa záväzkového vzťahu medzi študentom a/alebo
stážistom a Bankou pri výkone odbornej praxe, šírení teoretických poznatkov a vedomosti a získavaní praktických
skúsenosti v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane predzmluvných vzťahov medzi študentom a/alebo
stážistom a Bankou a ďalšie účely, na ktoré študent a/alebo stážista udelil svoj súhlas.
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,
rodné číslo, príslušnosť k škole, kontaktné údaje.
Zdroj získania osobných údajov
Banka získava údaje priamo od študenta a/alebo stážistu, tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje o študentovi
a/alebo stážistovi (napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba, iná oprávnená osoba).
Doba uchovávania údajov
Banka archivuje a uchováva údaje týkajúce sa študenta a/alebo stážistu súvisiace s existenciou záväzkového
vzťahu po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom Banky.
Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Osobné údaje študenta a/alebo stážistu nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak
túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi študentom a/alebo stážistom
a Bankou alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných /predzmluvných povinností.
Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený vždy v príslušnom právnom predpise, ktorý Banke ukladá osobné
údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne,
daňové úrady, orgány verejnej moci, Národnú banku Slovenska, banky).
Zoznam sprostredkovateľov Banky, ako aj zoznam tretích osôb, ktorým môžu byť Bankou poskytované údaje za
účelmi uvedenými v tomto dokumente sú zverejnené na webovom sídle Banky v časti „Osobné údaje“.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných
údajov Banka realizuje len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami GDPR.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba (študent a/alebo stážista) má najmä právo žiadať od Banky:
- prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov zamestnanca Bankou,
- zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vymazanie osobných údajov spracúvaných Bankou, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas
na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, osobných údajov pre
marketingové účely, ak neexistuje objektívny oprávnený záujem Banky, ak sú osobné údaje spracúvané
nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov,

odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Banke v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú
spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.
Dotknutá osoba má tiež právo:
- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Banka spracúva na právnom základe ochrany oprávnených
záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu
- odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
-

Monitorovanie priestorov Banky
Priestory Banky sú monitorované kamerovým systémom Banky. Právnym základom monitorovania je Zákon
o bankách, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a ochrana oprávnených záujmov Banky.
Monitorovanie e-mailovej komunikácie
Účelom monitorovania je kontrola pracovnej e-mailovej komunikácie osôb v zamestnaneckom alebo obdobnom
vzťahu k Banke v prípadoch dôvodného podozrenia na trestný čin alebo iné závažné porušenie právnych
predpisov zo strany týchto osôb, za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Banky a tretej strany.

