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Vzor Tiperského lístka

TIPERSKÝ LÍSTOK

 Oznámenie  o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 GDPR

 

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas, aby ma spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 
IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B oslovila s ponukou 
uzatvorenia lízingovej zmluvy, úverovej zmluvy a na tento účel spracovala uvedené vyššie osobné údaje; tento súhlas je 
platný po dobu 12 mesiacov odo dňa jeho udelenia a môže byť odvolaný kedykoľvek doručením oznámenia na adresu 
spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s..

V ................................  Dňa ...........................

  ...................................................
  Podpis dotknutej osoby

Vaše kontaktné údaje uvedené na tomto Tiperskom lístku budú spracovávané prevádzkovateľom:

Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155  (ďalej v tomto dokumente označená 
ako “VÚB” alebo “prevádzkovateľ”).

Kompletné oznámenie o spracúvaní osobných údajov pripravené v súlade s čl. 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”) vrátane 
podrobného popisu Vašich práv a spôsobu ich uplatnenia nájdete na stránke www.vub.sk.

Spoločnosť Všeobecná úverová banka, a. s. vymenovala zodpovednú osobu (data protection officer), ktorej úlohou je 
vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby môžete 
zodpovednú osobu kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@vub.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu Vašich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) budú 
prevádzkovateľom spracúvané za účelom oslovenia s ponukou uzatvorenia lízingovej zmluvy, úverovej zmluvy a sú 
spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu po dobu 12 mesiacov odo dňa jeho udelenia, pričom Všeobecná úverová 
banka, a. s. nepodmieňuje poskytovanie svojich služieb jeho udelením.

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo od prevádzkovateľa vyžadovať/máte právo:

(a) svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred 
jeho odvolaním; (b) na prístup k osobným údajom; (c) opravu osobných údajov; (d) vymazanie osobných údajov; 
(e)  obmedzenie spracovania osobných údajov; (f) namietať proti spracovaniu osobných údajov; (g) prenosnosť 
osobných údajov spracúvaných; (h) podať sťažnosť dozornému orgánu.


