
6.14 Dlžník splnomocňuje Poistiteľa k jednaniu s prí-
slušnými inštitúciami (lekári, nemocnice, iné zdra-
votnícke zariadenia, bývalý alebo súčasný
zamestnávateľ a pod.) a v prípade potreby zbavu-
je tieto inštitúcie povinnosti zachovávať mlčanli-
vosť.

7 Zmeny zmluvných dojednaní
7.1 Banka si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho

dôvodu zmeniť úrokovú sadzbu alebo výšku iných
poplatkov, ktoré má platiť Banka alebo Dlžník na
základe Zmluvy. Banka sa zaväzuje Dlžníka
písomne informovať najmenej 2 mesiace pred
účinnosťou zmeny o zmene zmluvných podmie-
nok, o dôvodoch zmeny a o možnosti Dlžníka
vypovedať Zmluvu. Dlžník je oprávnený po ozná-
mení o zmene zmluvných podmienok bezplatne
a s okamžitou účinnosťou vypovedať Zmluvu. Ak
Dlžník pred navrhovaným dňom nadobudnutia
účinnosti zmien nevypovie Zmluvu, platí, že tieto
zmeny prijal. na zmeny v prospech Dlžníka sa
nevyžaduje žiadny dôvod na zmenu a Banka
Dlžníka informuje o zmene najneskôr bez zbytoč-
ného odkladu po uskutočnení zmeny, pričom
takáto zmena Dlžníkovi nezakladá právo na ukon-
čenie zmluvného vzťahu.

7.2 Ostatné zmluvné podmienky je Banka oprávnená
meniť z nasledujúcich dôvodov:
1. legislatívne zmeny vyvolávajúce potrebu zmeny

dotknutých zmluvných podmienok
2. zmeny technických alebo procesných pravidiel

uplatňovaných pri poskytovaní finančných slu-
žieb vyvolané objektívnymi okolnosťami

3. zabezpečenie vyššej bezpečnosti a ochrany
Dlžníka pri poskytovaní finančných služieb, vo
vzťahu k dotknutým zmluvným podmienkam

Obchodné podmienky pre poskytovanie bezúčelových 
spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby

(zmeny účinné od 1. 7. 2018)
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6.14 Dlžník súhlasí, aby Poistiteľ zisťoval podľa potreby
jeho zdravotný stav, ako aj ďalšie informácie
potrebné pre určenie nárokov vyplývajúcich
z poistenia.
Zároveň splnomocňuje Poistiteľa k jednaniu s prí-
slušnými inštitúciami (lekári, nemocnice, iné zdra-
votnícke zariadenia, bývalý alebo súčasný
zamestnávateľ a pod.) a v prípade potreby zbavu-
je tieto inštitúcie povinnosti zachovávať mlčanli-
vosť.

7. Zmeny OPP BSÚ
Banka je oprávnená jednostranne zmeniť OPP BSÚ
(ďalej len „zmena“). Túto zmenu Banka vykoná iba
z dôvodov legislatívnych zmien týkajúcich sa zmluv-
ného vzťahu podľa Zmluvy a OPP BSÚ, ktoré zave-
dú nové povinnosti pre Banku alebo ktoré spôsobia
zmeny nákladov Banky súvisiacich s poskytovaním
úverov, tiež z dôvodov zmien technických alebo
procesných pravidiel uplatňujúcich sa pri poskyto-
vaní úverov. V prípade, ak Banka využije svoje právo
zmeniť zmluvné podmienky, písomne oznámi
Dlžníkovi túto zmenu najneskôr dva mesiace pred
jej účinnosťou, ktorú určí v písomnom oznámení.
V prípade, ak Dlžník nesúhlasí so zmenou zmluv-
ných podmienok, je oprávnený bezplatne, najne-
skôr deň predchádzajúci účinnosti zmeny doručiť
Banke písomnú výpoveď.
Ak Dlžník nedoručí Banke písomnú výpoveď v uve-
denej lehote, odo dňa účinnosti zmeny zmluvných
podmienok sa uplatní táto zmena. Ak Dlžník doručí
Banke písomnú výpoveď, Zmluva zaniká ku dňu
účinnosti zmeny zmluvných podmienok. V takom
prípade je Dlžník povinný jednorazovo splatiť
Pohľadávku Banky, pričom Banka oznámi Dlžníkovi
výšku Pohľadávky Banky a zároveň mu ponúkne pri-
merané splátky.



4. ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrana pred financovaním teroriz-
mu

Banka sa zaväzuje Dlžníka písomne informova naj-
menej 2 mesiace pred účinnosťou zmeny
o zmene zmluvných podmienok.
Ak Dlžník neoznámi Banke pred navrhovaným
dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny
neprijíma, platí, že tieto zmeny prijal.
na zmeny v prospech Dlžníka sa nevyžaduje žiad-
ny dôvod na zmenu a Banka Dlžníka informuje
o zmene najneskôr bez zbytočného odkladu po
uskutočnení zmeny, pričom takáto zmena
Dlžníkovi nezakladá právo na ukončenie zmluvné-
ho vzťahu.

8 Súhlasy s poskytovaním alebo sprístupňovaním
údajov

8.1 Dlžník súhlasí s tým, že všetky informácie a doklady
o záležitostiach, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú chrá-
nené bankovým tajomstvom, poistným tajomstvom,
prípadne inou zákonom stanovenou formou mlčan-
livosti, môže Banka poskytnúť na dobu a:
a. osobám, ktoré majú majetkovú účasť na

Banke,
b. osobám, na ktorých má majetkovú účasť

osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm.
a. tohto ustanovenia,

c. osobám, na ktorých má Banka majetkovú
účasť,

d. osobám, na ktorých má majetkovú účasť
osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm.
c. tohto ustanovenia,

e. osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. b. alebo

d. tohto ustanovenia,
f. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri

získavaní údajov a informácií potrebných na
vymáhanie pohľadávky voči Dlžníkovi alebo jej
časti, osobám, s ktorými Banka spolupracuje
pri vymáhaní pohľadávok voči Dlžníkovi alebo
ich častí alebo osobám, ktorým udelila plnú
moc na vymáhanie svojej pohľadávky voči
Dlžníkovi alebo jej časti,

8. Spracúvanie osobných údajov a súhlasy
s poskytovaním alebo sprístupňovaním údajov
do príslušných registrov alebo databáz a s ove-
rovaním údajov v Sociálnej poisťovni

8.1 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka poskytovala ban-
kové informácie a doklady v zmysle Zákona o ban-
kách:
a. osobám, ktoré majú majetkovú účasť na

Banke,
b. osobám, na ktorých má majetkovú účasť

osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm.
a) tohto ustanovenia,

c. osobám, na ktorých má Banka majetkovú
účasť,

d. osobám, na ktorých má majetkovú účasť
osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm.
c) tohto ustanovenia,

e. osobám, na ktorých má majetkovú účasť osoba
spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. b) alebo

d) tohto ustanovenia,
f. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri

získavaní údajov a informácií potrebných na
vymáhanie pohľadávky voči Dlžníkovi alebo jej
časti, osobám, s ktorými Banka spolupracuje
pri vymáhaní pohľadávok voči Dlžníkovi alebo
ich častí alebo osobám, ktorým udelila plnú
moc na vymáhanie svojej pohľadávky voči
Dlžníkovi alebo jej časti,

g. osobám, ktorým Banka postúpi alebo má
v úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči
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g. osobám, ktorým Banka postúpi alebo má
v úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči
Dlžníkovi alebo jej časť alebo osobám, ktorým
Veriteľ prevedie alebo má v úmysle previesť
svoje právo voči Dlžníkovi alebo jeho časť,

h. osobám, ktoré prevezmú alebo majú v úmysle
prevziať dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho
časť, alebo ktoré pristúpia alebo majú v úmys-
le pristúpiť k záväzku Dlžníka voči Banke alebo
jeho časti,

i. osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť
dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho časť,

j. osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskyt-
nú zabezpečenie pohľadávok Banky voči
Dlžníkovi,

k. osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na zabez-
pečenie pohľadávok Banky voči Dlžníkovi,

l. osobe, na ktorej Úver poskytol, poskytuje alebo
poskytne zabezpečenie,

m. osobe, ktorá vedie register záložných práv
a jej členom a/alebo orgánu štátnej správy,
ktorý vedie osobitný register a/alebo orgánu
štátnej správy na úseku katastra nehnuteľnos-
tí,

n. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri
výkone a pri zabezpečovaní výkonu svojich čin-
ností a/alebo pri poskytovaní produktov alebo
služieb alebo pre ktoré vykonáva sprostredko-
vateľskú činnosť a/alebo ktoré pre Banku
vykonávajú sprostredkovateľskú činnosť (napr.
osobám, v ktorých prospech Veriteľ realizuje
inkaso z účtu dlžníka, Regional Card
Processing Center s.r.o., kartové spoločnosti
a spoločnosti, s ktorými Banka spolupracuje
v oblasti platobných kariet a šekov, poisťovne,
s ktorými Banka spolupracuje, osobám spolu-
pracujúcim s Bankou v zmysle dohody
o dočasnom pridelení uzatvorenej podľa
Zákonníka práce a pod.),

o. osobám, s ktorými má Banka zmluvný vzťah,
predmetom ktorého je výkon bankových čin-
ností (napr. obchodníkom prijímajúcim platob-
né karty a pod.),

p. osobám, s ktorými Banka konzultuje obchodný
prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko
(napr. svojim audítorom, externým právnym
poradcom, tlmočníkom), ak je to potrebné,

Dlžníkovi alebo jej časť alebo osobám, ktorým
Banka prevedie alebo má v úmysle previesť
svoje právo voči Dlžníkovi alebo jeho časť,

h. osobám, ktoré prevezmú alebo majú v úmysle
prevziať dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho
časť, alebo ktoré pristúpia alebo majú v úmys-
le pristúpiť k záväzku Dlžníka voči Banke alebo
jeho časti,

i. osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť
dlh Dlžníka voči Banke alebo jeho časť,

j. osobám, ktoré poskytli, poskytujú alebo poskyt-
nú zabezpečenie pohľadávok Banky voči
Dlžníkovi,

k. osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové
hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na zabez-
pečenie pohľadávok Banky voči Dlžníkovi,

l. osobe, na ktorej úver poskytol, poskytuje alebo
poskytne zabezpečenie,

m. osobe, ktorá vedie register záložných práv a jej
členom a/alebo orgánu štátnej správy, ktorý
vedie osobitný register a/alebo orgánu štátnej
správy na úseku katastra nehnuteľností,

n. osobám, s ktorými Banka spolupracuje pri
výkone a pri zabezpečovaní výkonu svojich čin-
ností a/alebo pri poskytovaní produktov alebo
služieb alebo pre ktoré vykonáva sprostredko-
vateľskú činnosť a/alebo ktoré pre Banku
vykonávajú sprostredkovateľskú činnosť (napr.
osobám, v ktorých prospech Banka realizuje
inkaso z účtu dlžníka, Regional Card
Processing Center s.r.o., kartové spoločnosti
a spoločnosti, s ktorými Banka spolupracuje
v oblasti platobných kariet a šekov, poisťovne,
s ktorými Banka spolupracuje, osobám spolu-
pracujúcim s Bankou v zmysle dohody
o dočasnom pridelení uzatvorenej podľa
Zákonníka práce a pod.),

o. osobám, s ktorými má Banka zmluvný vzťah,
predmetom ktorého je výkon bankových čin-
ností (napr. obchodníkom prijímajúcim platob-
né karty a pod.),

p. osobám, s ktorými Banka konzultuje obchodný
prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko
(napr. svojim audítorom, externým právnym
poradcom, tlmočníkom), ak je to potrebné,

q. dražobníkovi, ktorému podala návrh na vykona-
nie dražby,
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q. dražobníkovi, ktorému podala návrh na vykona-
nie dražby,

r. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcov-
ského, správneho alebo iného konania, ktoré-
ho je Banka účastníkom, a to v rozsahu nevyh-
nutnom a obmedzenom len na takéto konanie,

s. ostatným bankám za účelom realizácie banko-
vých obchodov (vrátane pobočiek zahranič-
ných bánk a bánk, ktoré nemajú sídlo na území
Slovenskej republiky).

8.2 V prípadoch, kedy Dlžník poskytuje Banke osob-
né údaje tretích osôb, zaväzuje sa informovať tieto
osoby, o skutočnosti, že ich údaje poskytol pre-
vádzkovateľovi, ktorým je Tatra banka, a.s., ako aj
informovať ich o ďalších skutočnostiach podľa čl.
14 nariadenia európskeho parlamentu a Rady
(eÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom tieto
informácie sú dostupné aj na internetovej stránke
www.tatrabanka.sk.

8.3 Podpisom zmluvnej dokumentácie Dlžník
potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré Banke poskytol
alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne, pričom
za ich pravdivosť a aktuálnosť zodpovedá, a záro-
veň berie na vedomie že si Banka ich správnosť
môže overiť s akýmikoľvek informáciami, ktoré má
o ňom k dispozícii. Za účelom overenia pravdi-
vosti údajov je Banka oprávnená osloviť akékoľ-
vek tretie osoby, ktoré disponujú príslušnými údaj-
mi, pričom za týmto účelom je oprávnená
poskytnúť týmto osobám údaje, ktoré sú chráne-
né bankovým tajomstvom, a to v rozsahu nevyh-
nutnom pre takéto overenie. Pre účely overenia
zároveň Dlžník oprávňuje takéto tretie osoby, aby
banke postkytli ňou požadované údaje v nevyhnu-
tom rozsahu.

8.4 Banka informuje Dlžníka, že bude nahrávať telefo-
nické hovory s Dlžníkmi, ktorých predmetom
môžu byť záväzkové vzťahy Banky a Dlžníka.

r. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcov-
ského, správneho alebo iného konania, ktoré-
ho je Banka účastníkom, a to v rozsahu nevyh-
nutnom a obmedzenom len na takéto konanie,

s. ostatným bankám za účelom realizácie banko-
vých obchodov (vrátane pobočiek zahranič-
ných bánk a bánk, ktoré nemajú sídlo na území
Slovenskej republiky).

8.2 Dlžník je zodpovedný za správnosť a pravdivosť
osobných údajov, ktoré poskytol Banke v rozsahu
určenom v zákone o bankách a vyžadovanom pri
jednotlivých obchodoch. Osobné údaje dlžníka
sú spracúvané na účely jednoznačnej identifiká-
cie Dlžníka, poskytovania, zabezpečovania
a vykonávania finančných a s nimi súvisiacich slu-
žieb a produktov a na ďalšie účely, dohodnuté
v Zmluve.

8.3 Osobné údaje Dlžníka sú v nevyhnutnom rozsahu
poskytované osobám uvedeným v bode 8.1 a to
za účelom jednoznačnej identifikácie Dlžníka,
poskytovania zabezpečovania a vykonávania
finančných a s nimi súvisiacich služieb a produk-
tov a ďalšie účely dohodnuté v Zmluve. Dlžník
v tých prípadoch, kedy sú jeho osobné údaje
spracúvané na základe súhlasu, súhlasí so spra-
covaním poskytnutých osobných údajov do infor-
mačného systému Banky a s ich poskytovaním na
spracovanie do informačného systému v rozsahu
nevyhnutnom pre naplnenie konkrétneho účelu
spracovania osobám uvedeným vyššie za účelom
podľa predchádzajúcej vety a to aj v prípade cez-
hraničného toku informácií do krajín, ktoré posky-
tujú primeranú úroveň ochrany v zmysle všeobec-
ne záväzných právnych predpisov.

8.4 Súhlas Dlžníka podľa bodu 8.3. sa poskytuje na
dobu trvania záväzkového vzťahu a päť rokov po
jeho zániku, ak v konkrétnom súhlase nie je
s Dlžníkom dohodnutá iná doba jeho trvania. inak
sú osobné údaje Dlžníka spracúvané počas doby
trvania konkrétneho účelu spracúvania.
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8.5 V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách Dlžník
súhlasí s poskytovaním a sprístupňovaním údajov
o bankových obchodoch uzatvorených s bankou
(vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní
o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej dis-
ciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely
posúdenia schopnosti Dlžníka splácať úver v roz-
sahu a za podmienok uvedených v § 92a Zákona
o bankách:
- prevádzkovateľovi spoločného registra banko-

vých informácií, ktorým je spoločnosť Slovak
Banking Credit Bureau, s.r.o., iČO: 35 869
810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej
„SRBi“),

- subjektom povereným spracúvaním údajov
v SRBi,

- bankám a pobočkám zahraničných bánk,
- prostredníctvom non-Banking Credit Bureau,

záujmové združenie právnických osôb, iČO: 42
053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava
(ďalej „nRki“) oprávneným užívateľom nRki,
a to na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia
a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na
dobu stanovenú v § 92a Zákona o bankách.

8.6 OPP BSÚ vo vyššieuvedenom znení nadobúdajú
platnosť dňom ich zverejnenia v obchodných prie-
storoch Banky a účinnosť dňom 1. 7. 2018.

8.5 Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutoč-
niť na základe súhlasu tretej osoby, je Dlžník
oprávnený poskytnúť do informačného systému
Banky osobné údaje tretej osoby iba v prípade, že
má písomný neodvolateľný súhlas tejto tretej
osoby na poskytovanie jej osobných údajov
Banke a osobám uvedeným v bode 8.1.

8.6 Dlžník súhlasí s poskytovaním a so sprístupňova-
ním údajov o bankových obchodoch uzatvore-
ných s Bankou (vrátane údajov získaných Bankou
pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení,
platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväz-
kov, prevádzkovateľovi spoločného registra ban-
kových informácií, subjektom povereným spracú-
vaním údajov v registri, národnej banke
Slovenska, ako aj bankám a pobočkám zahranič-
ných bánk v rozsahu a za podmienok stanove-
ných zákonom o bankách.

8.7 Dlžník udeľuje súhlas prevádzkovateľovi spoloč-
ného registra bankových informácií spoločnosti
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., iČO: 35
869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava
(ďalej „SRBi“), aby prostredníctvom prevádzkova-
teľa nebankového registra klientskych informácií,
non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie
právnických osôb, iČO: 42 053 404, so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava (ďalej „nRki“), posky-
tol oprávneným užívateľom nRki údaje o banko-
vých obchodoch uzatvorených s Bankou (vrátane

AkTuálne Znenie
OD 1. 7. 2018

PôVODné Znenie



údajov získaných Bankou pri rokovaní o ich uzat-
vorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne
z hľadiska splácania záväzkov. Súhlas sa udeľuje
na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od záni-
ku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Účelom
poskytnutia údajov je výmena informácií medzi
užívateľmi SRBi, ktorými sú banky a pobočky
zahraničných bánk a užívateľmi nRki, ktorými sú
nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platob-
nej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov
SRBi a klientov užívateľov nRki, na účely prípra-
vy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov
s klientmi, ochrany oprávnených záujmov užívate-
ľov nRki a užívateľov SRBi a prevencie úverových
podvodov.
Dlžník zároveň týmto udeľuje súhlas, aby za rov-
nakých podmienok boli Banke poskytnuté údaje
z nRki o jeho bonite, platobnej disciplíne a dôve-
ryhodnosti.

8.8 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka overila pravdivosť
údajov, ktoré jej poskytol v súvislosti so žiadosťou
o poskytnutie akéhokoľvek typu úveru alebo
v súvislosti s poskytovaním zabezpečenia zo stra-
ny Dlžníka pre akýkoľvek úverový vzťah. Dlžník
súhlasí s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom
ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskyt-
la jeho osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či
je zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo
zamestnávateľov a na základe akého pracovno-
právneho vzťahu, či je registrovaný v informačnom
systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania
a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všet-
kých alebo jednotlivých zamestnávateľov a prie-
mernú výšku vymeriavacieho základu, či je pobe-
rateľom invalidného dôchodku, starobného
dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku a v akej výške, či sa mu vykonávajú
exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak
Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh
2/A, 811 08 Bratislava, iČO 35 869 810, zapí-
sanú v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava i, oddiel Sro, vložka č.30071/B (ďalej
len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej pois-
ťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu tu uvede-
nom za účelom ich overovania v súvislosti s roko-
vaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového
vzťahu s Bankou. Súhlas je udelený na dobu do

AkTuálne Znenie
OD 1. 7. 2018

PôVODné Znenie



uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas
možno odvolať iba v prípade preukázaného poru-
šenia podmienok spracúvania osobných údajov,
za ktorých bol súhlas udelený.

8.9 Dlžník súhlasí s tým, aby Banka sprístupnila spo-
ločnosti eOS kSi Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, iČO: 35 724
803, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava i, odd. Sro, vložka č. 15294/B
(ďalej len „eOS kSi“) osobné údaje Dlžníka v roz-
sahu (titul, meno, priezvisko a rodné číslo alebo
druh a číslo dokladu totožnosti alebo dátum naro-
denia) na účely vyhľadania údajov o Dlžníkovi
a overovania platobnej disciplíny a schopnosti
splácania svojich záväzkov v databázach eOS kSi.
Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov odo dňa
jeho poskytnutia a Dlžník ho môže kedykoľvek, aj
bez uvedenia dôvodu odvolať. Dlžník súčasne
udeľuje eOS kSi súhlas na poskytnutie údajov zo
svojich databáz Banke na ich ďalšie spracúvanie
v jej informačnom systéme, a to najmä o druhu
a výške Dlžníkovych peňažných záväzkov a čase,
v ktorom tieto záväzky Dlžníka eOS kSi evidovala
vo svojich databázach, informácie o štádiu vymá-
hania, v ktorom sa záväzok Dlžníka nachádzal
(mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo
reštrukturalizačné), okruhu subjektov voči ktorým
tieto záväzky vznikli ako aj údaje o výške uskutoč-
nených platieb Dlžníka v stanovenom časovom
období. Účelom poskytnutia predmetných osob-
ných údajov a ich ďalšieho spracúvania v infor-
mačnom systéme Banky je overovanie platobnej
disciplíny Dlžníka a schopnosti splácania jeho
záväzkov ako aj znižovanie rizika Banky pri posky-
tovaní úverov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu
piatich rokov odo dňa jeho poskytnutia, pričom
Dlžník ho môže kedykoľvek odvolať. Dlžník súhla-
sí, aby Banka spracúvala v svojom informačnom
systéme údaje poskytnuté o Dlžníkovi z informač-
ného systému eOS kSi a to v rovnakom rozsahu
a na rovnaké účely na aké boli Banke poskytnuté
a to počas celej doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený.

8.10 Banka je oprávnená nahrávať telefonické hovory
s dlžníkmi, ktorých predmetom môžu byť záväzkové
vzťahy Banky a dlžníka a Dlžník súhlasí s tým, aby
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tieto záznamy boli v prípade potreby použité ako
dôkaz. Ak by záznamy obsahovali osobné údaje
Dlžníka alebo tretej osoby, ustanovenia bodov
8.2.až 8.9 tohto článku sa použijú primerane.

8.11 Práva Dlžníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov sú upravené v zákone o ochra-
ne osobných údajov. Dlžník má najmä právo vyža-
dovať informácie o spracúvaní jej osobných úda-
jov, zoznam osobných údajov, informácie o zdroji
z ktorého boli osobné údaje získané, tiež má
právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúva-
nia ako aj ďalšie práva podľa zákona o ochrane
osobných údajov. Poučenie dotknutých osôb
o ich právach v zmysle zákona o ochrane osob-
ných údajov je uvedené na každej pobočke
Banky a zároveň na stránke www.tatrabanka.sk.

8.12 OPP BSÚ vo vyššieuvedenom znení nadobúdajú
platnosť dňom ich zverejnenia v obchodných prie-
storoch Banky a účinnosť dňom 19.3.2016.
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