
 

1 

 

Príloha č. 2 – Zoznam príjemcov1 
 

 

Subjekt (okruh subjektov) 

 

Právny základ  

poskytovania/sprístupňovania 

 osobných údajov 

Národná banka Slovenska zákon o FS 

zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

súdy zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 
znení neskorších predpisov 

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

daňové orgány zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, 
služba cudzineckej polície, služba finančnej polície 
Policajného zboru 

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov 

súdni exekútori zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov 

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom 
konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom 
konaní alebo v konaní o oddlžení, dozorní 
správcovia 

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

advokáti zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

znalci, tlmočníci, prekladatelia zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 

                                                           
1 okrem sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v bode 5. tohto oznámenia 
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audítori  a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito 
audítormi dohľad 

zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

spolupracujúce finančné inštitúcie v zmysle 
zákona o FS s ktorou Allianz - SP ako samostatný 
finančný agent uzatvorila zmluvu, predmetom 
ktorej je výkon finančného sprostredkovania v 
sektore poskytovania úverov a úverov na bývanie, 
spotrebiteľských úverov a/alebo v sektore 
prijímania vkladov a ktorej finančné produkty sú 
predmetom výkonu finančného sprostredkovania 
zo strany reprezentanta v zmysle zmluvy 

článok 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov 

osoba, ktorá je súčasťou skupiny Allianz, prípadne 
jej pobočka, organizačná zložka, jej zástupca, 
audítor, zaistiteľ, spolupoistiteľ, daňový a iný 
poradca, ktorá spracúva osobné údaje v súvislosti 
s jej právnym postavením; pod pojmom Allianz 
skupina sa rozumie: Allianz SE, so sídlom 
Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková 
republika Nemecko, zápis v obchodnom registri 
v Mníchove pod HRB 164232, resp. akákoľvek iná 
osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo ovládaná 
touto spoločnosťou vrátane jej pobočiek a 
organizačných zložiek vrátane Allianz - SP 

článok 6 bod 1. písm. f) všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov 

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona o FS 
a podľa osobitných predpisov oprávnená 
poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým 
má poisťovňa zákonom uloženú povinnosť 
informácie poskytovať/sprístupňovať – napr. Úrad 
na ochranu osobných údajov SR 

príslušný všeobecne záväzný právny predpis 

 

 


