Žiadosť o vykonanie zmeny
Zmluva o starobnom
dôchodkovom sporení
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35904305
zapísaná v OR Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B [ďalej len „DSS“]

1.

Údaje o sporiteľovi

Meno a priezvisko

Rodné
číslo

Titul

Adresa trvalého pobytu
Ulica

Číslo domu

Telefonický kontakt

Obec

PSČ

E-mailová adresa

Predmet žiadosti

2.

Platenie dobrovoľných príspevkov

3.

Súhlas so spracovaním osobných údajov Sporiteľa

a] sporiteľ sa rozhodol platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pričom ako identifikátor úhrady svojho
príspevku uvedie svoje rodné číslo, pokiaľ sa nedohodne so zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky za Sporiteľa bude DSS
odvádzať jeho zamestnávateľ;
b] sporiteľ berie na vedomie, že výšku príspevku môže zvýšiť alebo znížiť alebo prestať platiť;
c] DSS najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka Sporiteľovi zašle doklad, obsahom ktorého bude výška
zaplatených dobrovoľných príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok. Tento doklad bude slúžiť na preukázanie oprávnenosti
nároku na uplatnenie si daňového bonusu podľa platného zákona o dani z príjmu;
d] DSS nie je oprávnená v prípade nezaplatenia dobrovoľného príspevku tento príspevok od Sporiteľa vymáhať, resp. účtovať úroky
z omeškania.

Prevádzkovateľmi spoločných informačných systémov skupiny Poštovej banky sú spoločnosti Poštová banka, a.s., IČO: 31 340
890, Poštová poisťovňa, a. s., IČO: 31 405 410, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol.,
a. s., IČO: 31 621 317, Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., IČO: 35 904 305, všetci so sídlom
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava a PB Finančné služby, a. s., IČO: 35 817 453, so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava
(ďalej aj „Prevádzkovatelia“). Prevádzkovatelia poverili spracúvaním osobných údajov aj sprostredkovateľov, ktorými sú Slovenská
pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica a PB PARTNER, a. s., IČO: 36 864 013, so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (ďalej aj „Sprostredkovatelia“). Aktuálny zoznam poverených Sprostredkovateľov je
zverejnený na stránkach jednotlivých prevádzkovateľov.
Súhlasím, aby Prevádzkovatelia spoločného informačného systému spracúvali moje osobné údaje za tým účelom, aby mi poskytli
komplexné služby (t.j. príprava, uzatváranie a vykonávanie obchodov) týkajúce sa akéhokoľvek produktu Prevádzkovateľov, bez
ohľadu na to, či už mám takýto produkt zriadený alebo nie, a to na každom obchodnom mieste patriacom do distribučnej siete
Prevádzkovateľov. Súhlas udeľujem v rozsahu mojich identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, adresa, e-mail, telefónne číslo), údajov o parametroch a stave mojich
produktov (napr. zostatky a transakcie) a služieb poskytnutých Prevádzkovateľmi a údajov o mojej obchodnej histórii v rámci vzťahov
s Prevádzkovateľmi. V prípade, ak sú tieto údaje chránené bankovým tajomstvom, súhlasím, aby ich Poštová banka, a.s. poskytla
ostatným Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom.

 Súhlasím

 Nesúhlasím

Súhlasím, aby Prevádzkovatelia spoločného informačného systému spracúvali moje osobné údaje za tým účelom, aby mi mohli
predkladať ponuky svojich produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia, marketingového prieskumu,
behaviorálneho marketingu založeného na mojej obchodnej histórii a mojich zvyklostiach a aby ma mohli zapájať do spotrebiteľských
súťaží. Súhlas udeľujem v rozsahu mojich identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna
príslušnosť, adresa, e-mail, telefónne číslo), údajov o parametroch a stave mojich produktov a služieb poskytnutých Prevádzkovateľmi
a údajov o mojej obchodnej histórii v rámci vzťahov s Prevádzkovateľmi. V prípade, ak sú tieto údaje chránené bankovým tajomstvom,
súhlasím, aby ich Poštová banka, a.s. poskytla ostatným Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom.

 Súhlasím

 Nesúhlasím

Vyššie uvedené súhlasy udeľujem Prevádzkovateľom na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a niektorým Prevádzkovateľom
a na dobu piatich rokov po jeho ukončení, ak netrvá zmluvný vzťah s iným Prevádzkovateľom. V prípade, ak nedôjde k vzniku

zmluvného vzťahu, udeľujem súhlas na dobu piatich rokov od jeho udelenia. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú
zverejnené. Beriem na vedomie, že pri spracúvaní mojich osobných údajov sa predpokladá ich prenos do krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru. Súhlasím, aby mi Prevádzkovatelia oznámili poverenie sprostredkovateľov zverejnením aktuálneho zoznamu
sprostredkovateľov na stránkach jednotlivých prevádzkovateľov. Vyhlasujem, že sú mi známe moje práva podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä že môj súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti
doručenej ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia
písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety.
Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov
Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej
žiadosti môže dotknutá osoba od Prevádzkovateľov požadovať najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované,
informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, zoznam osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania a likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane
osobných údajov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vedomý právnych dôsledkov požadovaných zmien na už uzatvorenú zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení. Súčasne prehlasujem, že požadované zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sú správne
a pravdivé.
Dátum a miesto podpisu

Podpis sporiteľa overil dňa

Podpis sporiteľa

Meno, priezvisko, firemná pečiatka a vlastnoručný podpis
sprostredkovateľa

*Súlad osobných údajov s OP [číslo OP, PAS-u]
Poznámka
*Vyplní sa, pokiaľ žiadosť o zmenu sporiteľ vykonal na obchodnom mieste DSS.
Pokiaľ sporiteľ nevyužije obchodné miesta DSS, musí vyplnenú žiadosť zaslať doporučeným listom na adresu DSS. Pokiaľ
nebude žiadosť doručená takýmto spôsobom, DSS nie je povinná vykonať požadované zmeny.

eTDSS1-PABK, platnosť od 10.01.2017

