1.

SÚHLAS 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 spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186
00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn.: B 1731, podnikajúca
na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej
banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „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.
2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov / Nad rámec vyššie uvedeného Klient podpisom tejto listiny
výslovne
súhlasí

nesúhlasí

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;

súhlasí

nesúhlasí

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 telefónne číslo Klienta alebo
prostredníctvom
telefónneho
čísla
Klienta
komunikovali
marketingové ponuky, informácie, reklamné a iné oznámenia;

súhlasí

nesúhlasí

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 korešpondenčnú adresu Klienta
marketingové ponuky, informácie, reklamné a iné oznámenia;

3. Spoločnosti v skupine J&T Finance Group / Spoločnosťami v skupine J&T Finance Group sa na účely toho
súhlasu myslí Banka a spoločnosti uvedené v zozname na www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/osobneudaje, pri ktorých je v stĺpci s označením JTFG uvedené „áno“. Ak Klient súhlasí s tým, aby sa osobné údaje
Klienta spracúvali pre marketingové účely len Banka a / alebo iba niektoré zo spoločností v skupine J & T
Finance Group SE, je oprávnený udeliť čiastočný súhlas oznámením tejto informácie na email
oou@jtbanka.sk.
4. Doba spracúvania osobných údajov / V prípade, že Klient udelil Banke súhlas so spracúvaním osobných
J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
spis. zn.: B 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B.
Komfort linka: 0800 900 500, zo zahraničia: +421 259 418 111, info@jtbanka.sk, www.jtbanka.sk.

1.

údajov na vyššie uvedené účely, Banka spracúva osobné údaje Klienta počas obdobia trvania zmluvného
vzťahu s Klientom a ďalej 1 rok od jeho ukončenia. V prípade, že zmluvný vzťah nevznikne, Banka spracúva
osobné údaje Klienta 1 rok od udelenia súhlasu v zmysle bodu 2. Pre vylúčenie pochybností Banka uchováva
samotný súhlas v zmysle bodu 2 a jeho zmenu alebo odvolanie z titulu oprávneného záujmu Banky počas
platnosti súhlasu a 10 rokov po jeho zániku.
5. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov / Podpisom tejto listiny Klient vyhlasuje, že si je
vedomý, že poskytnutie osobných údajov na uvedené účely je dobrovoľné a že môže vyššie uvedené súhlasy
kedykoľvek odvolať. Odvolanie udelených súhlasov je možné opätovným vyplnením a podpísaním obdobnej
listiny, ktorej vzor sa nachádza na www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/osobne-udaje, a to buď podpísaním
priamo na Obchodných miestach Banky, alebo zaslaním podpísanej listiny v elektronickej podobe na e-mail
oou@jtbanka.sk. V prípade, ak odvolanie súhlasu nie je podpísané pred zamestnancom Banky, pravosť
podpisu Klienta musí byť úradne osvedčená.

V .................................., dňa

Klient (Klient zastúpený Zákonnými zástupcami)

Klient (Klient zastúpený Zákonnými zástupcami)
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