Spracúvanie osobných údajov
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.
Zodpovedná osoba
e-mailová adresa: ochranaosobnychudajov@mbaf.sk
Účel spracúvania
Odkúpené pohľadávky. Spoločnosť M.B.A. Financie s.r.o. nevyužíva ani neposkytuje
osobné údaje na marketingové účely.
Právny základ
Zmluva o postúpení pohľadávok.
Zdroj získania osobných údajov
M.B.A. Financie s.r.o. odkupuje pohľadávky od pôvodných veriteľov. Pre vymáhanie
odkúpených hľadávok nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.
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.
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 s.r.o.
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané výlučne na účel, 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;

