
 

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE ZÁUJEMCOV O VYUŽITIE BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE K NÁHRADE ŠKODY Z 

DOPRAVNEJ NEHODY 

 

Správcom osobných údajov poskytnutých v rámci realizácie poskytnutie bezplatnej služby - 

konzultácie k náhrade škody z dopravnej nehody, je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 

28480406, so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika. Správca je 

možné kontaktovať poštou na korešpondenčnú adrese ePojisteni.cz s.r.o., Vrútocká 

17086/48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, nebo na adresu sídla Bořivojova 878/35, 

130 00 Praha 3, Česká republika, alebo elektronicky na adrese: legal@epojisteni.cz. 

Poverencom pre ochranu osobných údajov správcu je Mgr. Bohdan Šulák, e-mail: 

legal@epojisteni.cz. 

Osobné údaje poskytnuté správcovi sú v rozsahu osobných údajov uvedených v dotazníku 

dostupnom TU alebo tiež doplnkovo v rámci komunikácie s pracovníkom spoločnosti 

ePojisteni.cz s.r.o. a pochádza priamo od subjektu osobných údajov. Subjekt osobných 

údajov je poskytuje na účely splnenia zmluvy - poskytnutie bezplatnej konzultácie k náhrade 

škody z dopravnej nehody, a to na dobu trvania zmluvy, najdlhšie však na dobu v dĺžke 

trvania troch (3) mesiacov od poskytnutia osobných údajov správcovi. Spracovanie je 

nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia 

pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. Osobné údaje sú poskytované na 

základe dobrovoľnosti, kedy subjekt údajov má záujem o poskytnutie bezplatnej konzultácie 

k náhrade škody z dopravnej nehody. 

Správca neodovzdáva osobné údaje ďalším správcom, však osobné údaje môžu byť 

spracované týmito kategóriami spracovateľov: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia 

cloudových služieb, poskytovatelia konzultácií a odborných posudkov, poskytovatelia 

právnych služieb a advokátskej kancelárie. 

Subjekt osobných údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, 

právo na ich opravu ak sú nepresné, právo na vymazanie, právo na obmedzenie 

spracovanie, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných 

údajov. Tieto práva môže subjekt údajov uplatniť na vyššie uvedenej elektronickej adrese 

správcu, ako aj prostredníctvom poverenca pre ochranu osobných údajov správcu. Subjekt 

osobných údajov má ďalej právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre 

ochranu osobných údajov. 

Správca v prípade tohto spracovania nevykonáva automatizované rozhodovanie ani 

profilovanie a neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín. 

Táto informačná povinnosť správcu sa týka výhradne doplnkové služby spoločnosti 

ePojisteni.cz s.r.o., ktorú svojim klientom ponúka bezplatné konzultácie k náhrade škody z 

dopravnej nehody. Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. 

sú dostupné na webových stránkach spoločnosti: www.epojisteni.cz, nebo 

www.superpoistenie.sk. 

 

ePojisteni.cz s.r.o., Praha, Česká republika, dňa 12.11.2019 
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