OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
pre akcionárov spoločnosti VÚB, a.s.
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”)

účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť VÚB, a.s., spracúva osobné údaje,
informácie v zmysle Nariadenia, najmä
-

údaje o nás ako prevádzkovateľovi a dať Vám kontakt na zodpovednú osobu
zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté,
informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame,
okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania,
informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

20 April 2021
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Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom je Všeobecná úverová banka, a.s., (ďalej v tomto dokumente označená ako “VÚB, a.s.”, “Banka”
alebo “prevádzkovateľ”)
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,
Tel.: 0850 123 000 (v rámci SR)
Tel.: +421 2 4855 5970 (zo zahraničia)
e-mail: kontakt@vub.sk , dpo@vub.sk
Kontaktné centrum je Vám k dispozícii 24 hodín denne
Časť 2 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Spoločnosť VÚB, 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 získania všeobecných informácií
môžete zodpovednú osobu kontaktovať na emailom na dpo@vub.sk. Svoje žiadosti adresované banke ako
prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete podať písomne, emailom na
dpo@vub.sk, prostredníctvom pobočiek banky alebo formulára na www.vub.sk.
Časť 3 – Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov
3.1 Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Banka poskytuje svoje služby na zmluvnom základe a jej činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré
vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov
oprávneným záujmom Banky alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas na ich spracúvanie.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je podľa čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia spracúvanie nevyhnutné
na splnenie si zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako akciovej spoločnosti pri spracovaní údajov zo zoznamu
akcionárov, poskytovaní údajov o akcionároch iným povereným subjektom alebo plnenie si iných špecifických
zákonných povinností.
Účelom spracúvania je najmä
-

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako akciovej spoločnosti pri spracovaní údajov zo zoznamu
akcionárov, identifikácia akcionárov, predovšetkým na účely rozosielania pozvánok na valné zhromaždenie
a akejkoľvek inej komunikácie s akcionármi, na účely vedenia zoznamu akcionárov prítomných na valnom
zhromaždení, identifikácia osôb zastupujúcich akcionárov, na účely evidencie vstupu a odchodu akcionárov, na
účely sčítania hlasov prítomných akcionárov, ktorí sa zúčastnia valného zhromaždenia, na účel evidencie
výsledkov hlasovania akcionárov, na účel výplaty dividend akcionárom a na účel poskytovania zákonom
požadovaných informácií NBS, ako aj na účely povinností vyplývajúcich z ponuky na prevzatie.

Banka spracúva osobné údaje dotknutej osoby – akcionára predovšetkým na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení, na základe zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, ako aj na základe zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
niektorých zákonov (ďalej ako ,,Zákon o cenných papieroch’’). Banka spracováva osobné údaje získané z Centrálneho
depozitára cenných papierov, a.s., ktorý pre Banku vedie zoznam akcionárov. V rámci daného účelu spracúvania
osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.
Banka ďalej spracúva osobné údaje akcionárov na účely identifikácie a ich následného poskytnutia iným povereným
subjektom podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov
spoločností registrovaných na regulovanom trhu a Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2017/828 zo 17. mája 2017,
ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (oboje ďalej ako
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,,Shareholder rights directives’’), ako aj Vykonávacieho Nariadenia Komisie 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa
stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ
ide o identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov (ďalej ako ,,Shareholder rights
regulation’’). Smernice boli transponované do §107o zákona o cenných papieroch.
3.2 Rozsah spracúvania osobných údajov
Na dosiahnutie Účelu spracovania Banka spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto nevyhnutnom rozsahu:
-

Identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak je
pridelené, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti)
Kontaktné údaje (kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného
pobytu, korešpondenčná adresa)
Údaje na dokumentoch a dokladoch (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií)´
Údaje o akciách - typ a počet akcií, ich menovitá hodnota, majetkový podiel a číslo platobného účtu určeného
na výplatu dividend)
Údaje o väzbách dotknutej osoby na iné subjekty (údaje o osobách oprávnených konať za Vás ako akcionára)
Údaje podľa Shareholder rights regulation (údaje podľa Prílohy č. 1);
Údaje v súvislosti s povinnou ponukou.

Časť 4 – Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám
4.1 Príjemcovia
Banka spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré
sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný
na plnenie ich pracovných povinností.
Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby banka poskytla Vaše osobné
údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra
alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný
pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem banky alebo tretej strany.
Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu s bankou:
1) Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo, vrátane spoločností, ktoré pre subjekty zo skupiny
spravujú IT systémy, poskytujú administratívne, právne a účtovné služby;
2) Tretie strany (spoločnosti, konzultanti a pod.), ktoré môžu spracúvať Vaše osobné údaje:
a. Advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti;
b. Súdni znalci;
c. Subjekty, ktoré nám poskytujú služby, ako

DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Informatikai és Nyomdai Korlátolt Felelősségű Társaság,
registered seat 1097 Budapest, Gyáli út 31., Maďarská republika, za účelom obálkovania
dokumentov;

Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, za účelom distribúcie
dokumentov;

A.S. Partner, s.r.o., so sídlom Južná trieda 78, 040 01 Košice, za účelom zabezpečenia prezentácie
a priebehu hlasovania akcionárov na valnom zhromaždení Banky;
d. Štátne orgány, orgány verejnej moci a iné subjekty, o ktorých to stanovuje zákon, napr.

Národná banka Slovenska,

Ministerstvo financií SR,

Úrad na ochranu osobných údajov SR,

Centrálny depozitár cenných papierov;
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e.

Povereným subjektom podľa Shareholder rights directives, Shareholder rights regulation a §107o
zákona o cenných papieroch.
4.2 Sprostredkovatelia
Banka využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene
banky a na účel a spôsobom určeným bankou najmä za účelom organizácie valného zhromaždenia. Na poskytnutie
osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; banka však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za
ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné
opatrenia.
Časť 5 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ
Vaše osobné údaje sú spracúvané bankou v rámci EÚ a banka pri výbere dodávateľov dbá na to, aby spracúvali osobné
údaje primárne na území EÚ. Ak z technických alebo prevádzkových dôvodov je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje
mimo územia EÚ, banka zabezpečí, aby boli splnené podmienky Nariadenia pre takéto spracúvanie.
Časť 6 – Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich
bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu
spracúvania a je určená bankou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Banka je povinná uchovávať osobné
údaje o akcionároch v nevyhnutnom rozsahu po celý čas jej existencie ako Prevádzkovateľa a po jej zániku počas
archivačnej doby stanovenej platnými právnymi predpismi.
Časť 7 – Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči banke, ako prevádzkovateľovi, nasledovné práva vo vzťahu
k spracúvaným osobným údajom:
a) právo na prístup k údajom;
b) právo na opravu údajov;
c) právo na výmaz údajov;
d) právo na obmedzenie spracúvania;
e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Svoje práva si môžete uplatniť voči VÚB, a.s. postupom uvedeným v Časti 2. tohto Oznámenia. Bez toho, aby boli dotknuté
akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v
členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením. Miestne príslušným dozorným orgánom je:
Úrad na ochranu osobných údajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .
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Hraničná
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