
 
 

 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno: 
 

Trvale bytom/sídlo: 
 

Dátum narodenia/Identifikačné číslo: 

Údaj o zápise v príslušnom registri: 
 

Meno a priezvisko osoby 

oprávnenej konať v mene Klienta:  

Zastúpený Zákonnými zástupcami (maloletý): 

(ďalej len „Klient“) 

 
1. Vyhlásenie Klienta: Klient vyhlasuje, že ho Banka oboznámila o spracúvaní osobných údajov Bankou, a to 

prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný vo všetkých Obchodných  
miestach Banky a na internetovej stránke Banky www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/osobne-udaje a bol poučený o 
tom, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov môže vykonať vyplnením tohto formulára a odoslaním 
na oou@jtbanka.sk. 

2. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov / Klient týmto odvoláva už udelený súhlas s tým, 

 
 

 aby Banka a ďalšie spoločnosti v skupine J&T Finance Group spracúvali osobné údaje Klienta na  
marketingové účely spoločností v skupine J&T Finance Group, teda predovšetkým, aby spoločnosti 
v skupine J&T Finance Group zasielali na e-mailovú adresu Klienta marketingové ponuky, 
informácie, reklamné a iné oznámenia; 

 

 aby Banka a ďalšie spoločnosti v skupine J&T Finance Group spracúvali osobné údaje Klienta na  
marketingové účely spoločností v skupine J&T Finance Group, teda predovšetkým, aby spoločnosti 
v skupine J&T Finance Group zasielali na telefónne číslo Klienta alebo prostredníctvom 
telefónneho čísla Klienta komunikovali marketingové ponuky, informácie, reklamné a iné 
oznámenia 

 

 aby Banka a ďalšie spoločnosti v skupine J&T Finance Group spracúvali osobné údaje Klienta na 
marketingové účely spoločností v skupine J&T Finance Group, teda predovšetkým, aby spoločnosti 
v skupine J&T Finance Group zasielali na korešpondenčnú adresu Klienta marketingové ponuky, 
informácie, reklamné a iné oznámenia; 

 
Všetky slová a slovné spojenia, ktoré začínajú veľkými písmenami, a ktoré nie sú definované v tejto listine, majú rovnaký 
význam ako v Obchodných podmienkach platných v deň podpisu tejto listiny. 
 

 

  , dňa    

 

 

 

 

 

Podpis Klienta 
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