
 

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v 
znení účinnom odo dňa 25.5.2018 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 
 

Garančný fond investícií (ďalej len „GFI“) je právnickou osobou zriadenou 
zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenných papieroch“), ktorá sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými 
papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských 
spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na 
ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým 
osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.  

 
GFI pri výkone činností v zmysle zákona o cenných papieroch spracúva 

osobné údaje v postavení prevádzkovateľa, t. j. osoby, ktorá osobné údaje spracúva, 
resp. v mene ktorej sa osobné údaje spracúvajú.  

 
Poskytnutie osobných údajov GFI je dobrovoľné. Poskytnutie niektorých 

osobných údajov však GFI vyžaduje, nakoľko sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, 
plnenie právnych povinností GFI a ochranu jeho oprávnených záujmov. Ak dotknutá 
osoba takéto údaje GFI neposkytne, nemôže GFI tejto osobe príslušné plnenie, pri 
ktorom od dotknutej osoby osobné údaje GFI vyžaduje, poskytnúť. 

 
Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov 
 

Garančný fond investícií, so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO 
36 065 641, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. 
č. 1132/B. 
 
Rozsah spracúvania osobných údajov  

 
GFI spracúva iba bežné osobné údaje (nie osobitné osobné údaje) a kontaktné 

údaje, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu plnenia činností v zmysle zákona o cenných 
papieroch, na plnenie ďalších zákonných povinností a povinností vyplývajúcich zo 
zmluvných vzťahov, ďalej osobné údaje potrebné na plnenie záväzkov GFI a na 
ochranu oprávnených záujmov GFI. GFI spracúva aj údaje získané zo vzájomnej 
komunikácie s tretími osobami a ďalšie údaje so súhlasom dotknutej osoby tak, aby 
boli dodržané zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a 
Zákona o ochrane osobných údajov.  

 



Zdroj osobných údajov 
 
GFI spracúva osobné údaje, ktoré získal v súvislosti s rokovaním o zmluve, jej 

uzatvorením a plnením, výplatou náhrad za nedostupný klientsky majetok a s tým 
súvisiacimi činnosťami, údaje od tretích strán, ak tak ustanovuje osobitný predpis, zo 
vzájomnej komunikácie, osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov a 
registrov a od príslušných orgánov. Za účelom naplnenia požiadaviek osobitných 
právnych predpisov alebo zmluvného vzťahu môže dochádzať k prenosu údajov. 
 
Dotknuté osoby 

 
GFI spracúva osobné údaje o investoroch cenných papierov/klientoch osôb 

zúčastnených na ochrane klientov a ich (zákonných) zástupcoch a splnomocnencoch, 
ďalej spracúva údaje o zástupcoch osôb zúčastnených na ochrane klientov vrátane 
členov ich štatutárnych orgánov a zamestnancov, ďalších zmluvných partnerov 
vrátane ich kontaktných osôb ako aj tretích osôb, ak si to vyžaduje oprávnený záujem 
GFI, resp. ktoré udelili GFI súhlas so spracúvaním osobných údajov.  
 
Účely spracúvania osobných údajov 

 
GFI spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: 
 

a) na plnenie zákonných povinností (napr. zo zákona o cenných papieroch, 
zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

b) na účely realizácie zmluvného vzťahu (napr. na plnenie práv a povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy), 

c) na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (napr. na riešenie sporov, 
správu a vymáhanie pohľadávok, vykonávanie analýz a vyhodnocovanie 
možných rizík, testovanie softvéru),  

d) so súhlasom dotknutej osoby na ďalšie účely (napr. na zasielanie informácií o 
GFI, o výplate náhrad a ich priebehu, štatistík, pozvánok a informácií osobám 
požadujúcim výplatu náhrady za nedostupný klientský majetok). 
 
Odovzdanie údajov so súhlasom dotknutej osoby je dobrovoľné.  
 
Ak dotknutá osoba udelila súhlas na zasielanie informácií podľa písm. d), 

môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania informácií odhlásiť 
nasledujúcimi spôsobmi: 

 
1. osobne v sídle GFI, 
2. poštou na adrese GFI, Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 
3. prostredníctvom e-mailu: gdpr@garancnyfond.sk. 
 
Formulár o odvolaní/udelení súhlasu pre spracovanie osobných údajov: 
http://www.garancnyfond.sk/domain/garancnyfond/files/gdpr/suhlas-gdpr.pdf 
 
 

Spôsob spracúvania osobných údajov  
 



GFI spracúva osobné údaje dotknutých osôb autorizovanými a 
neautorizovanými prostriedkami, resp. elektronicky a/alebo v papierovej podobe. GFI 
pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného 
individuálneho rozhodovania ani profilovanie. 
Doba uchovávania osobných údajov 

 
GFI uchováva osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu; následne sú 

osobné údaje pod dohľadom zlikvidované. Osobné údaje dotknutých osôb sú 
spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu 
určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom 
o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto 
doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 
http://www.garancnyfond.sk/o-nas/ochrosobudajov/doba-uchovavania/ 

 
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 

 
GFI postupuje osobné údaje orgánom dohľadu, súdom, ďalším štátnym 

orgánom, osobám, prostredníctvom ktorých GFI zabezpečuje vyplácanie náhrad, iným 
inštitúciám systémov ochrany vkladov a investícií, ak táto povinnosť vyplýva so 
všeobecne záväzných právnych predpisov a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv GFI. 
GFI môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. 
Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy a pri dodržaní rovnakej 
miery ochrany údajov, akú poskytuje GFI, sprostredkovateľom. Osobné údaje GFI 
môže postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre GFI služby. Presný zoznam 
sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa postupujú osobné údaje, nájdete na 
webových stránkach GFI. http://www.garancnyfond.sk/o-nas/ochrosobudajov/zoznam-
tretich-osob/ So súhlasom dotknutej osoby alebo na jej príkaz možno osobné údaje 
poskytnúť aj ďalším osobám. 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny 
 

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín 
neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov 
špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o 
takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná. 
 
Práva dotknutej osoby 

 
GFI osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom 

o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v prípade splnenia podmienok 
stanovených príslušnými právnymi predpismi právo na: 
a) prístup k svojim osobným údajom formou výpisu,  
b) opravu nesprávnych, nepresných svojich osobných údajov a doplnenie 

neúplných osobných údajov,  
c) obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 
d) prenositeľnosť svojich osobných údajov (ak je to technicky uskutočniteľné),  
e) vymazanie svojich osobných údajov. 

 
V prípade porušenia povinností GFI týkajúcich sa zhromažďovania alebo 

spracúvania osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená žiadať GFI, aby poskytol 



vysvetlenie takého konania, zdržal sa takého konania, odstránil takto vzniknutý stav. 
Ďalej je dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa so svojimi podnetmi aj na Úrad na 
ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva voči GFI 
prostredníctvom elektronickej pošty: gdpr@garancnyfond.sk, telefonicky na tel. č.: 
+421 2 524 905 10 alebo písomne poštou na: Garančný fond investícií, Čajakova 18, 
811 05 Bratislava. 

 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, že 

k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov CDCP. 

V prípadoch, keď na spracúvanie osobných údajov vyžadujeme súhlas 
dotknutej osoby, je táto dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie údajov dotknutej osoby po dobu, počas 
ktorej bol tento súhlas ňou platne udelený, ani na spracúvanie jej osobných údajov z 
iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností 
alebo na účely oprávnených záujmov).  

Nastavenie COOKIES  
 
Na verejne dostupných webových stránkach GFI (www.garancnyfond.sk) sa 

nepoužívajú cookies.  
 
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke GFI 
a na vyžiadanie v sídle GFI, Čajakova 18, 811 05 Bratislava. 
 

 


