Informácie pre dotknutú osobu
podľa § 10 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení:
Túto informáciu poskytuje HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., organizačná
zložka Slovensko v zmysle § 10 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení, v súvislosti so zaslaním ponuky finančnej služby spočívajúcej v
poskytnutí Poistenia zodpovednosti za škodu pilota.
1.
Informácie o prevádzkovateľovi: HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.,
organizačná zložka Slovensko so sídlom M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin, IČO: 36 714
127, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka číslo:
10212/L (ďalej len „sprostredkovateľ“). Telefón: +421 43 4301951; Internet:
www.poisteniepilotov.sk (ďalej len „internetová stránka sprostredkovateľa“).
2.
Účel spracovania osobných údajov: Vypracovanie prihlášky do poistenia,
spracovanie údajov o poistenom, likvidácia poistných udalostí, komunikácia s klientom.
3.
Ďalšie doplňujúce informácie: dotknutá osoba má právo byť informovaná najmä o
podmienkach spracúvania svojich osobných údajov, najmä má právo aby na jej
požiadanie:
1. bola preukázaná totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje alebo
preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v
mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez
zbytočného odkladu vyhovieť,
2. bola poučená o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;
ak sa dotknutá osoba sama rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov,
prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe, na základe akého právneho podkladu mieni
spracúvať jej osobné údaje; ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje
vyplýva z osobitného zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe zákon, ktorý jej
túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
3. jej boli sprístupnené informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,
že im budú osobné údaje poskytnuté,
4. jej bol sprístupený okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
osobné údaje sprístupnené,
5. jej bola oznámená forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
7. bola poučená o existencii práv dotknutej osoby.

