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Informace o zpracování 
osobních údajů 
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Generali Poisťovňa, a. s., jako provozovatele, 
Vám j ako osobě, které osobní údaje zpracováváme (dále jen „dotčená osoba“) tímto poskytujeme informace 
dle článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Provozovatel osobních údajů 
 
Generali Poisťovňa, a. s., včetně odštěpných závodů Európska cestovná poisťovňa a Genertel, Se 
sídlem Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35709332, zapsaná v 
obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 1325/B. (dále jen „Generali 
Poisťovňa, a. s.“). 

 
 

Účely zpracovávání osobních údajů ze strany Generali 
 
 

– uzavírání, evidence a z práva pojistných smluv včetně starostlivosti o klienta (např. služba elektronické 
korespondence a klientská zóna) a manažerských analýz 

– reporting, výpočet kapitálových požadavků, statistické zpracování a ocenění nových produktů 
– likvidace pojistných událostí 
– zajištění 
– kontrola kvality a dokumentace uzavírání smluvních vztahů prostřednictvím hlasových záznamů 

– vybavování stížností 

– řízení rizika podvodu, oznamování protispolečenské činnosti 

– evidence hlášení o neobvyklých obchodních operacích a jejích vybavení a identifikace klienta na účely 
vykonání starostlivosti ve vztahu ke klientovi 

– aktivní soudní spory a mimosoudní vymáhání pohledávek 
– pasivní soudní spory 
– zpracovávání osobních údajů v rámci účetních dokladů 

– nabídka produktů a služeb a poskytování informací v rámci přímého marketingu  
– soutěže 

– zpráva registratury 
– výkon vnitřního auditu, výkon funkce souladu s předpisy, výkon funkce řízení rizik 

 
Právním základem na zpracovávání osobních údajů je standardně plnění zákonné povinnosti (hlavně zákon č. 
39/2015 Z. z. o poisťovníctve), uzavíraní a plnění pojistné smlouvy, oprávněný zájem, kterým je ochrana práv 
a právem chráněných zájmů Generali Poisťovňa ,  a .  s . ,  (účel řízení rizika podvodu) a komplexní ochrana 
a zvýšení komfortu klienta (účel nabídky produktů a služeb a poskytování informací v rámci přímého marketingu) 
a souhlas dotčené osoby (soutěže). 

 

Dotčené osoby 
 

Generali Poisťovňa, a. s., zpracovává osobní údaje hlavně o pojistníkovi, pojištěném, osobě oprávněné na 
převzetí pojistného, dalších osobách uvedených v pojistné smlouvě, jako i o potenciálních klientech (dále i jako 
„dotčená osoba“). 

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů 
 

– identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo) 
– kontaktní údaje (např. adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa) 
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– sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví a povolání) 
– údaje o pojistných smlouvách, které má dotčená osoba uzavřené s Generali Poisťovňa, a. s. 
 

Kategorie příjemců, kterým můžou být poskytnuté osobní údaje 
 
 

– finanční agenti 
– poskytovatelé IT služeb 
– advokáti 
– posudkoví lékaři 
– znalci 
– SLASPO 

– Slovenská kancelář pojišťovatelů 
– Sociální pojišťovna  
– NBS 
– exekutoři 
– orgány činné v trestním konaní 
– soudy

Doba uchovávání osobních údajů 
 
Generali je oprávněná zpracovávat osobní údaje dotčených osob po dobu stanovenou zákonem č. 39/2015 Z. 
z. o poisťovníctve, t. j. během trvání pojištění a po zániku pojištění do uplynutí promlčecí doby na uplatnění práv z 
pojistné smlouvy, nejméně však pět let od skončení smluvního vztahu s klientem. Zpracovávání osobních údajů 
v případě udělení souhlasu je možné jen během doby, na kterou byl souhlas udělený. 

 

Profilování 
 
Generali provádí v rámci svojí činnosti i profilování nových klientů na základě demografických, sociálních údajů 
a údajů o produktech na účel řádného uzavření pojistné smlouvy, kalkulace pojistného a zprávy pojistné smlouvy. 

 

Práva dotknuté osoby 
 

– právo požadovat od pojišťovny Generali přístup ke svým osobním údajům 
– právo na opravu osobních údajů 
– právo na vymazání osobních údajů 
– právo na omezení zpracovávání osobních údajů  
– právo namítat proti zpracovávání osobních údajů 
– právo na přenosnost svých osobních údajů 

 – právo odvolat souhlas (jestli je souhlas právním základem zpracovávání), 
 – právo podat stížnost dozornému orgánu, t. j. Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky 
 

Uvedené práva dotknuté osoby jsou blíže specifikované v článcích 15 až 21 Nařízení. Dotknutá osoba si uvedené 
práva uplatňuje v souladu s Nařízením a právními předpisy. Vůči Generali Poisťovňa, a. s., si dotčená osoba 
může svoje práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti anebo elektronickými prostředky. V případe 
uplatnění práva na přístup k osobním údajům anebo práva na přenosnost osobních údajů musí být podpis 
dotknuté osoby na písemné žádosti úředně ověřený. Jestli má Generali Poisťovňa, a. s., oprávněné 
pochybnosti v souvislosti s totožností dotčené osoby, může požádat dotčenou osobu o poskytnutí 
dodatečných dalšími příslušnými informací potřebných na potvrzení její totožnosti, např. doložení žádosti s 
úředně ověřeným podpisem dotčené osoby.  
 

Kontakt na osobu odpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů 
 
Generali Poisťovňa, a. s. 
Osoba odpovědná za dohled nad ochranou osobních údajů  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 Bratislava 
E-mail: dpo.sk@generali.com 

 
Podrobnější informace o zpracovávání osobních údajů jsou zveřejněné na webové stránce www.generali.sk a ve 
všech pobočkách Generali Poisťovňa, a. s. 

 
 

 

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/3811 11 17, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35709332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: 

SK35 02000000000048134112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedeným IVASS. 
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