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I Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Udeľujem týmto spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, 
IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej 
len „Tatra banka“) súhlas v zmysle 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, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) na spracúvanie osobných údajov, a to osobných údajov 
v rozsahu: informácie o charakteristikách môjho mobilného zariadenia (napríklad rozlíšenie obrazovky, výkon 
procesora, operačný systém zariadenia, device id, advertising_id), informácie o charakteristikách mobilnej 
a internetovej sieti do ktorej som pripojený (napr. ip adresa, rýchlosť pripojenia, operator) pre účely optimalizácie 
a skúmania efektívnosti umiestnenia reklám v elektronickom prostredí, a to prostredníctvom identifikácie 
mobilného zariadenia cez tzv. fingerprinting technológiu. 

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov:

– V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov ako aj v prípade akéhokoľvek
uplatnenia práv Dotknutej osoby je možné kontaktovať DPO (Data Protection Officer) na e-mailovej adrese:
dpo@tatrabanka.sk.

– Príjemcom údajov je v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu Sprostredkovateľ: AppsFlyer Ltd, so sídlom
14 Maskit St., Herzliya, Israel, ID: 514708106. Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej
únie.

– Údaje sú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracúvania, a to po dobu 60 dní od ich
získania. Po uplynutí tejto doby sú zlikvidované.

– Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov bude vykonávané za predpokladu, že Dotknutá osoba udelí
súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bez jeho udelenia, nedôjde k spracúvaniu osobných údajov.

– Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
SR. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR má Dotknutá osoba právo na prístup k svojim
osobným údajom alebo právo požiadať o výpis spracúvaných osobných údajov. Za určitých okolnosti môže
Dotknutá osoba požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež má právo
dosiahnuť výmaz svojich osobných údajov.


