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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU M.B.A.
FINANCIE S.R.O.
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) a zákona

SPROSTREDKOVATEĽ
M.B.A. Financie s.r.o., Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava, IČO 36 754 404, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45141/B.
(ďalej len „M.B.A. Financie“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA
e-mailová adresa: ochranaosobnychudajov@mbaf.sk

PREVÁDZKOVATEĽ
Klient (veriteľ dlžníka) spoločnosti M.B.A. Financie na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy. Medzi
klientov patria:
- životné a neživotné poisťovne
- poskytovatelia platobných služieb,
- centrálny depozitár cenných papierov
- telekomunikačné spoločnosti
- poskytovatelia energií a iné

ÚČEL SPRACÚVANIA
Správa a vymáhanie pohľadávok. Spoločnosť M.B.A. Financie nevyužíva ani neposkytuje osobné údaje
na marketingové účely. Osobné údaje spracúvame len za účelom, na ktorý sú určené.
M.B.A. Financie nikdy nespracúva osobné údaje, ktoré nie sú potrebné pre účel spracúvania.

PRÁVNY ZÁKLAD
Mandátna zmluva s veriteľom.

ZDROJ ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
M.B.A. Financie získava údaje priamo od klienta (veriteľa dlžníka). Pre správu a vymáhanie pohľadávok
nie je potrebný potrebný súhlas dotknutej osoby.
Osobné údaje dostávame šifrovane použitím najmodernejších technológií, aby sme zabezpečili
maximálnu bezpečnosť a minimalizovali riziko zneužitia.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
M.B.A. Financie archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú platnými
právnymi predpismi, daňovými zákonmi, registratúrnym a archivačným poriadkom a v súlade s
podmienkami dohodnutými v zmluve uzatvorenej medzi M.B.A. Financie a konkrétnou spoločnosťou/
prevádzkovateľom, prípadne inými platnými právnymi predpismi

PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť M.B.A. Financie využíva všetky technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila
ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a vylúčila tak možnosť
neoprávneného, prípadne náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate,
neoprávnenému prenosu, spracovaniu a zneužitiu.
Osobné údaje sú pod neustálou technickou a fyzickou kontrolou. Chránime osobné údaje využívaním
moderných bezpečnostných a kontrolných mechanizmov. Užívateľské prístupy a práva oprávnených
osôb sú obmedzené, aby sa zabezpečila ochrana pred neoprávneným prístupom.

SPROSTREDKOVATEĽ SPROSTREDKOVATEĽA
Spoločnosť M.B.A. Financie má oprávnenie spracúvať osobné údaje automatizovane a manuálne
s využitím služieb svojich sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spoločnosti M.B.A. Financie a ich
oprávnené osoby majú k osobným údajom len obmedzený prístup a to v nevyhnutnej miere pre účely
spracúvania. Medzi sprostredkovateľov patria dodávatelia, ktorí poskytujú tlačiarenské a poštové
služby, právni zástupcovia, súdni exekútori atď.
Spolupráca M.B.A. Financie so sprostredkovateľmi prebieha výlučne na základe súhlasu
prevádzkovateľa. Žiadny zo sprostredkovateľov nie je oprávnený využívať osobné údaje pre vlastné,
marketingové alebo iné účely.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od prevádzkovateľa (klienta spoločnosti M.B.A. Financie):
-

-

prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov klienta
zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, vymazanie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, ak uplynul účel
ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje
spracúvané na základe súhlasu a ak neexistuje objektívny oprávnený záujem prevádzkovateľa,
ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
obmedzenie spracúvania osobných údajov,
odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi 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 prevádzkovateľ spracúva na právnom
základe ochrany oprávnených záujmov
odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ
sa domnieva, že boli porušené jej práva na ochranu osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVA SPOLOČNOSŤ M.B.A. FINANCIE AKO
SPROSTREDKOVATEĽ
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané výlučne na účel, na ktorý boli získané a to:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- rodné číslo

-

adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa
telefónne číslo;
emailová adresa;
právny titul pohľadávky;
výška pohľadávky, spolu s príslušenstvom;
údaje o úhrade pohľadávky.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU M.B.A.
FINANCIE S.R.O.
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
M.B.A. Financie s.r.o., Gusevova 1415/6, 821 09 Bratislava, IČO 36 754 404, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45141/B.
(ďalej len „M.B.A. Financie“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA
e-mailová adresa: ochranaosobnychudajov@mbaf.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA
Správa a vymáhanie pohľadávok odkúpených pohľadávok. Spoločnosť M.B.A. Financie nevyužíva ani
neposkytuje osobné údaje na marketingové účely. Osobné údaje spracúvame len za účelom, na ktorý
sú určené.
M.B.A. Financie nikdy nespracúva osobné údaje, ktoré nie sú potrebné pre účel spracúvania.

PRÁVNY ZÁKLAD
Zmluva o postúpení pohľadávok.

ZDROJ ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
M.B.A. Financie odkupuje pohľadávky od pôvodných veriteľov. Pre vymáhanie odkúpených
pohľadávok nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
Osobné údaje dostávame šifrovane použitím najmodernejších technológií, aby sme zabezpečili
maximálnu bezpečnosť a minimalizovali riziko zneužitia.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
M.B.A. Financie s.r.o. archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú
platnými právnymi predpismi, daňovými zákonmi, registratúrnym a archivačným poriadkom, prípadne
inými platnými právnymi predpismi SR.

PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť M.B.A. Financie využíva všetky technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila
ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a vylúčila tak možnosť
neoprávneného, prípadne náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate,
neoprávnenému prenosu, spracovaniu a zneužitiu.
Osobné údaje sú pod neustálou technickou a fyzickou kontrolou. Chránime osobné údaje využívaním
moderných bezpečnostných a kontrolných mechanizmov. Užívateľské prístupy a práva oprávnených
osôb sú obmedzené, aby sa zabezpečila ochrana pred neoprávneným prístupom.

SPROSTREDKOVATEĽ SPROSTREDKOVATEĽA
Spoločnosť M.B.A. Financie má oprávnenie spracúvať osobné údaje automatizovane a manuálne
s využitím služieb svojich sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spoločnosti M.B.A. Financie a ich
oprávnené osoby majú k osobným údajom len obmedzený prístup a to v nevyhnutnej miere pre účely
spracúvania. Medzi sprostredkovateľov patria dodávatelia, ktorí poskytujú tlačiarenské a poštové
služby, právni zástupcovia, súdni exekútori atď.
Spolupráca M.B.A. Financie so sprostredkovateľmi prebieha výlučne na základe platnej zmluvy. Žiadny
zo sprostredkovateľov nie je oprávnený využívať osobné údaje pre vlastné, marketingové alebo iné
účely.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má najmä právo žiadať:

-

-

prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov klienta
zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, vymazanie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, ak uplynul účel
ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje
spracúvané na základe súhlasu a ak neexistuje objektívny oprávnený záujem prevádzkovateľa,
ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
obmedzenie spracúvania osobných údajov,
odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi 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 prevádzkovateľ spracúva na právnom
základe ochrany oprávnených záujmov
odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ
sa domnieva, že boli porušené jej práva na ochranu osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVA SPOLOČNOSŤ M.B.A. FINANCIE
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané výlučne na účel, na ktorý boli získané a to:
-

meno a priezvisko
dátum narodenia
rodné číslo
adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa
telefónne číslo;
emailová adresa;
právny titul pohľadávky;
výška pohľadávky, spolu s príslušenstvom;
údaje o úhrade pohľadávky;

