INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť CAC Finance a.s. /ďalej aj ako „CAC FINANCE“ spracúva osobné údaje svojich klientov a to aj profilovaním
na účely prípravy ponuky produktov a služieb z dôvodu jej oprávneného záujmu v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak si klient takéto spracúvanie údajov neželá,
má právo namietať.
Spoločnosť CAC Finance a.s. spracúva osobné údaje uvedené nižšie na účely poskytovania svojich služieb
podnikateľského a ekonomického poradenstva, sprostredkovania kontaktných údajov a finančného sprostredkovania
podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákona o finančnom sprostredkovaní“), a to najmä:
 predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej
služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej
služby,
 poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia
zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu
umožňuje
 spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v
súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto
spoluprácu umožňuje
 poskytovania podnikateľského a ekonomického poradenstva klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom
Súhlas sa vzťahuje na nasledovné údaje:
(a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo dokladu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),
(b) kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa
elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo),
(c) údaje o sociálnej identite (rodinný stav, počet detí, mená a priezviská detí, pohlavie, údaje o vzdelaní, pracovné
pozície, funkcie, údaje o vlastnostiach z pracovných hodnotení, údaje z rodinného života a správania),
(d) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje
o platbách, dlhoch a záväzkoch),
(e) spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),
(f) lokalizačné údaje
(g) iné údaje o právnej identite Dotknutých osôb (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných
záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní),
(h) údaje o trestnej a priestupkovej činnosti (údaje týkajúce sa uznania viny v prípade spáchania trestného činu a
priestupku).
Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický
pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú
vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa
Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života
alebo sexuálnej orientácie).
Zdroje osobných údajov
Spoločnosť CAC FINANCE získava osobné údaje klientov obvykle priamo od nich. Osobné údaje sú uvedené
predovšetkým na zmluvách, ktoré s klientami uzatvárame, alebo, ktorých uzavretie sme sprostredkovali, alebo ktoré
klienti vyplnili vo formulári na našej webovej stránke, prípadne nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej
korešpondencie alebo komunikácie, alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré nám klienti poskytli, alebo boli
poskytnuté registrovanému podriadenému finančnému agentovi, tipérovi alebo inému zmluvnému partnerovi CAC
FINANCE

Odvolanie súhlasu
Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov klienta súhlas, môže ho kedykoľvek odvolať elektronickou
poštou na adresu gdpr@cacfinance.eu, písomne na adresu CAC Finance a.s. Kniežaťa Pribinu 184/2 911 01 Trenčín,
osobne, prostredníctvom odkazu v správe alebo v rozhraní online služby, ktorú využívate a ktorá túto funkcionalitu
umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. V prípade odvolania súhlasu klienta jeho osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme
ich. V prípade, ak spoločnosť CAC FINANCE spracúva osobné údaje klienta aj na inom právnom základe ako je klientov
súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať jeho osobné údaje na iných právnych základoch.
Príjemcovia osobných údajov
Spoločnosť CAC FINANCE spracúva osobné údaje klienta predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť
osobné údaje svojim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých sú osobné údaje spracúvané. Osobné údaje
klienta sú taktiež poskytované obchodným partnerom CAC FINANCE, prostredníctvom ktorých poskytujeme finančné
sprostredkovanie, zabezpečujeme prípravu, spracovanie ponúk, zmlúv a iných dokumentov potrebných pre
poskytovanie našich služieb. Nižšie je uvedený zoznam partnerov, s ktorými má spoločnosť CAC FINANCE uzavretú
zmluvu pre účely výkonu činnosti finančného sprostredkovania a sprostredkovania kontaktných údajov, ktorým
v zmysle oprávneného záujmu poskytuje údaje klientov.
Obchodné meno partnera
IČO
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Bibby Factoring Slovakia, a.s.
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
BKS-Leasing s. r. o.
CONCORDE spol. s r.o.
Československá obchodná banka, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
GRENKELEASING s. r. o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
NETGRIF, s.r.o.
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Oberbank Leasing s.r.o.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poistné centrum, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SPEED LEASE Slovakia s.r.o.
Tatra-Leasing, s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
United Lease Group, s.r.o.
Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
VÚB Leasing, a. s.

35890487
36700495
36869856
31644333
31350623
36854140
35704713
43878989
36745804
50903403
36861146
35955015
31318916
36213021
00151653
51024721
31326552
35915404
35730978
35850515
36236705
31318045

Adresa partnera
Pribinova 4253/19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Prievozská 4D 821 09 Bratislava
Pribinova 4 811 09 Bratislava
Pribinova 4 Bratislava
Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava
Žižkova 11, Bratislava 811 02
Žižkova 11 815 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Karadžičova 10 Bratislava
Mostová 2 Bratislava
Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava - Staré mesto
Prievozská 4/A 821 09 Bratislava
Prievozská 4/A Bratislava
Štúrova 5, Bratislava 813 54
Letná 47, Košice 040 01
Tomášikova 48 Bratislava
Ružová dolina 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Černyševského 50 Bratislava
Gagarinova 7/C Bratislava
Šancová 1/A, Bratislava 814 99
Ivánska cesta 43, 821 04 Bratislava
Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Mlynské nivy 1 Bratislava

