
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 444/B

0850 111 303
infolinka@csob.sk
www.csob.sk

SÚHLAS S POSKYTNUTÍM A SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Vážený klient a záujemca o uzatvorenie zmluvného vzťahu,

aj naďalej Vám chceme prinášať riešenia, ktoré vyhovujú Vašim individuálnym potrebám. 
Podpisom Súhlasu s poskytnutím osobných údajov a ich spracúvaním vyjadrujete súhlas  
s poskytnutím Vašich osobných údajov a s ich následným spracúvaním pre Československú 
obchodnú banku, a.s., IČO: 36 854 140, ČSOB Poisťovňu, a.s., IČO: 31 325 416, ČSOB 
stavebnú sporiteľňu, a.s., IČO: 35 799 200, ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, ČSOB 
Leasing poisťovací maklér, s.r.o., IČO: 35 887 222, KBC Asset Management NV, pobočka 
zahraničnej správcovskej spoločnosti, IČO: 47 243 929 (ďalej všetko spolu ako „ČSOB 
Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych 
nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účely uvedené ďalej 
v tomto tlačive, čo prispeje ku kvalitnejšiemu poskytovaniu produktov a služieb všetkých 
členov ČSOB Finančnej skupiny. Vaše osobné údaje chránime rovnako dôsledne ako Vaše 
investície. Aktuálny zoznam členov ČSOB Finančnej skupiny nájdete na www.csob.sk/
memorandum.

Meno a priezvisko: ........................................................................    Dátum narodenia: .......................

Bydlisko: .............................................................................................................................................

Týmto súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich 
následným spracúvaním pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny na účel prípravy a realizácie 
marketingových aktivít súvisiacich s poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej 
skupiny. Súhlasím s tým, aby v rámci uvedeného účelu boli moje osobné údaje analyzované  
a profilované, na základe čoho mi môžu členovia ČSOB Finančnej skupiny adresovať podľa mojich 
preferencií marketingové ponuky. Tento súhlas udeľujem k nasledovným osobným údajom: meno, 
priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, 
socio-demografické údaje, transakčné údaje, údaje získané na základe analýz, údaje z internetových 
stránok a aplikácií a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov 
ČSOB Finančnej skupiny.

 Áno  Nie

Týmto súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov a s ich následným spracúvaním pre všetkých 
členov ČSOB Finančnej skupiny na účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov  
a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach. 
V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, 
e-mailová adresa, telefónne číslo, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri 
zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny.

 Áno  Nie
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Informácie pre dotknutú osobu 

Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po celú dobu, keď budete 
klientom ČSOB Finančnej skupiny, a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi 
vami a členmi ČSOB Finančnej skupiny. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu  
s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej 
skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Udelený súhlas 
môžete kedykoľvek odvolať. Informácie o spôsobe odvolania súhlasu nájdete na www.csob.sk/ 
memorandum.

Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB 
Finančnej skupiny (ďalej ako „Memorandum“), ktoré obsahuje podmienky spracúvania osobných 
údajov a informácie k právam dotknutých osôb. Memorandum je dostupné na príslušných 
kontaktných miestach ČSOB a na stránke www.csob.sk/memorandum.

V ............................................ dňa ............................... .............................................................
  Podpis dotknutej osoby


