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Informácia o spracúvaní osobných údajov klientov  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky 
v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov                                                                        
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) 

 

Prevádzkovateľ: 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná 
v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 
08 Bratislava, IČO: 47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 
2990/B (ďalej len „BNPP PF“) ako prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje 
svojich klientov v súlade s platnými právnymi predpismi. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutý 
BNPP PF zahŕňa aj ich tok spoločnostiam skupiny BNP Paribas Personal Finance, 1 bd Hausmann 75009 Paríž, a to 
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon“). 
 
Sprostredkovateľ: 
Zoznam sprostredkovateľov je zverejnený v Zozname sprostredkovateľov v sekcii Ochrana osobných údajov na 
internetovej stránke www.cetelem.sk. 
 
V prípadoch, kedy k spracúvaniu osobných údajov nedochádza na základe súhlasu klienta, spracúva BNPP PF 
osobné údaje klientov na základe právneho prepisu:   
 
Rozsah, právny základ a účel spracúvania osobných údajov: 
BNPP PF spracúva osobné údaje klientov v rozsahu údajov uvedených v zmluvnej dokumentácii: 

• na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, poskytnutia spotrebiteľského úveru a správy úverového 
vzťahu, 

• správy a archivácie hlásení neobvyklých operácií, identifikácia a overenie klienta v zmysle zákona 
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu,   

• prijímania, vybavovania a archivácie sťažností,  
• ponuky vhodných produktov a služieb BNPP PF, 
• ochrany a domáhania sa práv spoločnosti voči klientom. 

 
Klient je povinný poskytnúť BNPP PF osobné údaje, ak tak ustanovujú najmä tieto právne predpisy: 

- zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 
v platnom znení, 

- zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, 
- zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, 
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- zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu v platnom znení, 
- zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 
- zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v platnom znení. 

 
Na spracúvanie osobných údajov klienta na základe právneho predpisu nie je potrebný súhlas klienta. Oprávnenie 
BNPP PF na spracúvanie osobných údajov klientov na základe právnych predpisov je platné po dobu stanovenú 
právnymi predpismi.  
 
V prípadoch, kedy spracúvanie osobných údajov nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva BNPP PF 
osobné údaje klientov na základe dobrovoľného súhlasu klienta a klient môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.  
 
Poskytnuté osobné údaje klientov sa nezverejňujú. 
BNPP PF je pri poskytovaní spotrebiteľských úverov povinná posudzovať s odbornou starostlivosťou schopnosť 
svojich klientov splácať spotrebiteľský úver. Táto povinnosť vyplýva BNPP PF zo zákona   č. 129/2010 Z.z. 
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o spotrebiteľských úveroch“).  
 
BNPP PF je povinná plniť si svoje zákonné povinnosti, a preto sú údaje klientov získavané a poskytované do 
elektronických registrov. 
 
Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. 1 Zákona 
o bankách ako spoločný bankový register,   ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Slovak Banking Credit Bureau, 
s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „SBCB“), zriadenou ako spoločný podnik pomocných 
bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. 2 Zákona o bankách. 
 
SRBI je zároveň registrom  podľa § 7  ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané 
údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8  Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce sa 
spotrebiteľských úverov a registrom podľa § 8 ods. 22 Zákona o úveroch na bývanie, v tej časti, v ktorej sú 
spracúvané údaje o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 8  Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len 
„Register“). BNPP PF je v súlade so Zákonom  o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie 
povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra  bez súhlasu klienta.  
 
Rozsah a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách. 
 
Rozsah spracúvania osobných údajov v Registri  je určený Zákonom o spotrebiteľských úveroch, pričom účel 
spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti 
spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. 
 
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je Zákon o bankách a súhlas klienta udelený podľa 
Zákona o bankách. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Udelený súhlas nemožno dodatočne skrátiť. 
Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na 
bývanie. 
 
Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku záväzkov a klienta voči BNPP PF vo vzťahu ku 
konkrétnej úverovej zmluve; ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu. 
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SBCB spracúva osobné údaje s využitím systému pre automatizované spracovanie údajov, prostredníctvom 
spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.  
Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 
Bratislava. 
 
Osobné údaje spracúvané v SRBI sú poskytované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných 
bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom o bankách a v Zákone o spotrebiteľských úveroch. Osobné údaje 
spracúvané v SRBI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a služieb ním poskytovaných je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré 
sídli na adrese: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, tel: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.  
 
 
Na posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver BNPP PF využíva aj údaje zo Sociálnej poisťovne, so 
sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, za účelom overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a 
trvaním záväzkového vzťahu s BNPP PF.  
  
 
Zoznam tretích strán a príjemcov: 
Osobné údaje klientov môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené najmä týmto subjektom: 
 

• Slovenská obchodná inšpekcia 
• Národná banka Slovenska 
• Súdy 
• Orgány činné v trestnom konaní 
• Notári 
• Exekútori 
• Advokáti 
• Účtovníci 
• Daňoví poradcovia 
• Inkasné spoločnosti 
• Banky 
• Platcovia mzdy alebo iného príjmu 
• Úrad na ochranu osobných údajov 
• Servisné spoločnosti, poskytovatelia technických riešení a služieb 
• Audítori 
• Non Banking Credit Bureau 
• Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 
• Dražobné spoločnosti 
• Sociálna poisťovňa 
• Poštové podniky 
• Finančná spravodajská jednotka 
• Iný oprávnený subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon 

mailto:sbcb@sbcb.sk
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Práva klienta ako dotknutej osoby: 
Práva klienta ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. 
Klient má právo na základe písomnej žiadosti od BNPP PF vyžadovať: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,  
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal BNPP PF jeho osobné údaje na 
spracúvanie,  
d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania,  
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné 
doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,  
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak BNPP PF 
spracúva osobné údaje na základe súhlasu klienta.  
 
Uvedené práva klienta podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného 
zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana klienta, alebo by boli porušené práva a slobody iných 
osôb. 
 
Klient pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov.  
Ak klient nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.  
 
Oprávnenie osôb, ktoré získavajú osobné údaje v mene BNPP PF vyplýva z pracovnoprávnych predpisov alebo zo 
zmluvy medzi BNPP PF a sprostredkovateľom.  
 
 


