Prečo zhromažďujete moje údaje?
Používame údaje pri poskytovaní našich služieb, zlepšovaní našich výrobkov a služieb,
posielaní upozornení, ponúk a propagácie, na ochranu našich práv a záujmov, práv
a záujmov tretích strán, a aby sme splnili zákony a nariadenia.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 1.
Ako zhromažďujete moje údaje?
Keď nám ich priamo poskytnete, pokiaľ používate naše výrobky alebo webové stránky,
prostredníctvom cookie a podobných technológií a tiež môžeme zhromažďovať dáta od
tretích strán.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 2.
Aké informácie o mne zhromažďujete?
Môžeme zhromažďovať údaje, ako je vaše meno, identita/identifikačné číslo, dátum
narodenia, pohlavie, adresa, telefón, údaje o zamestnaní, IP adresa, identifikácia zariadení,
miesto, finančné a platobné informácie, vrátane údajov o vašich záväzkoch.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 3.
Delíte sa o moje údaje s ďalšou stranou?
Vaše údaje budeme možno využívať a deliť sa o ne, aby sme vám mohli poskytovať služby,
vyvíjať nové služby, vykonávať hodnotenia úverovej bonity a rizík, ďalej pre účely
vyberania dlhov, keď predávame svoje podnikanie alebo jeho časť, a tiež aby sme splnili
zákony a nariadenia.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 4.
Aké práva mám, pokiaľ ide o moje údaje?
Môžete sa opýtať, aké údaje o vás máme, môžete nás požiadať o prístup k vašim údajom,
o opravu svojich osobných údajov, o vymazanie osobných údajov, ktoré už nie je nutné
spracovávať, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov, požiadať
o poskytnutie kópií vašich údajov a v niektorých prípadoch môžete oponovať voči
spracovaniu osobných údajov. Môžete podať stiažnosť na spracovanie vašich údajov
Úradu pre ochranu osobných údajov. Môžete sa odhlásiť zo zasielania marketingových
správ a zo zhromažďovania a používania určitých údajov.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 5.
Robíte o mne automatické rozhodnutia?
Robíme automatické napríklad pre lepšiu presnosť rozhodovacieho procesu (pomáha
znížiť možnosť ľudskej chyby alebo diskriminácie), znižuje riziko, že kienti nesplní
splátky úverov, umožňuje urobiť rýchlejšie rozhodnutie a zlepšuje tak efektivitu procesu.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 6.

Aké sú dôsledky spracovania?
Osobné údaje spracovávame najmä pri hodnoteniu úverovej bonity a rizík, keď sa
rozhodujeme, či poskytnúť pôžičku a akú zvoliť maximálnu čiastku pôžičky. Výsledkom
môže byť aj neposkytnutie pôžičky.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti 7.

Naše Zásady ochrany osobných údajov
My v spoločnosti Friendly Finance Slovakia s.r.o. rešpektujeme vaše súkromie
a zaväzujeme sa zachovať iba zákonné spracovanie a ochranu vašich osobných údajov.
Naše Zásady ochrany osobných údajov vám poskytnú jasné vysvetlenie o používaní vašich
osobných údajov alebo akýchkoľvek údajov, ktoré o vás zhromažďujeme.
Môžete si byť istí, že informácie, ktoré zhromažďujeme, chránime. Tým, že používate naše
stránky, výrobky alebo služby, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním
vašich údajov podľa podmienok týchto Zásad ochrany osobných údajov.
Navštívte www.pozickomat.sk, kde o nás nájdete viac informácií.
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa z času na čas aktualizujú; preto by ste sa na ne
mali občas pozrieť. Ak niečo podstatne zmeníme v týchto zásadách, upozorníme vás na
zmeny oznámením na našich webových stránkach eště pred tým než ke zmeně dôjde.
Naposledy sme Zásady ochrany osobných údajov zmenili 25. 5. 2018. Ďalšie informácie
nájdete v našom archíve.

1. PREČO ZHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?
Používame údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, pri poskytovaní našich služieb, zlepšovaní
našich výrobkov a služieb, posielaní upozornení, ponúk a propagácie, na ochranu práv
a záujmov tretích strán, pre vyhodnotenie žiadosti o pôžičku (vrátane určenia vašej
totožnosti pred uzavretím s zmluvy).
Informácie o vás používame:
• aby sme boli v súlade s právnymi predpismi a naplnili tak regulatórne požiadavky (napr.
poskytovanie informácií štátnym orgánom, polícii, súdom a dohľadovým orgánom kvôli
riadnej identifikácii a predchádzanie podvodom, kvôli opatreniam proti legalizácii
príjmov z trestnej činnosti (tzv. pranie špinavých peňazí) a iným nelegálnym činnostiam);
• ak je to nevyhnutné na podporu našich oprávnených záujmov pri našom podnikaní (i)
vrátane správy vašej úverovej zmluvy, vrátane vymáhania vašich dlhov, a aby sme vás
mohli kontaktovať a informovať vás o zmenách vašich produktov a služieb alebo (ii) pre
zlepšovanie našich produktov a služieb, vrátane testovania, aktualizácie a zavádzanie
nových technológií, týkajúcich sa identifikácie, hodnotenia rizík a bonity, prevencia
podvodov, boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti; (Iii) prevencia a odhaľovanie
trestnej činnosti; (Iv) na štatistické účely a účely prieskumu trhu a meranie a pochopenie
efektivity reklamy, ktorú vám i ostatným predkladáme, (v) predaj a reorganizáciu
spoločností; a (vi) spravovanie zlepšovanie našich internetových stránok, udržiavanie ich
bezpečie a zabezpečenie, aby obsah bol čo najúčinnejšie prezentovaný vo vašom

zariadení, za predpokladu, že tieto záujmy nie sú v zásadnom rozpore s vašimi záujmami
a právami;
• s vaším súhlasom na účely elektronického priameho marketingu. Svoj súhlas s priamym
marketingom môžete kedykoľvek odvolať.
V niektorých prípadoch spracovávame osobné údaje týkajúce sa príslušných odsúdenie
a trestných činov v trestných veciach, v súlade s právnymi predpismi EÚ či príslušných
krajín.
V niektorých prípadoch spracujeme špeciálnej kategórie osobných údajov (napr. údaje
o vašom zdravotnom stave).
Následkom možného neposkytnutia súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov
môže byť, že s vami nebudeme môcť uzavrieť zmluvu a poskytnúť vám naše produkty
a služby.

2. AKO ZHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?
Informácie zhromažďujeme tromi spôsobmi:
1. keď nám poskytnete informácie, napr. tvárou v tvár, keď vypĺňate našu žiadosť
(vrátane prípadov, keď ju vypĺňate u našich partnerov a zástupcov), na našich
webových stránkach, prostredníctvom sociálnych médií, poštou, e-mailom,
telefonicky, pomocou „živého chatu“ alebo akýchkoľvek médií či služieb;
2. automaticky, keď použijete naše webové stránky alebo výrobky; a
3. keď sú nám údaje poskytnuté tretími stranami, napr. úverovými registrami, našimi
inými spoločnosťami v skupine alebo partnermi.
Veľká časť nášho automatického zberu informácií prebieha pomocou vecí, ako sú cookie,
používanie sledovania a podobných technológií. Ďalšie informácie nájdete v našich
Zásadách pre používanie cookie a sledovania.

3. AKÉ INFORMÁCIE O MNE ZHROMAŽĎUJETE?
Informácie, ktoré nám dáte
Môžeme zbierať všetky informácie, ktoré nám poskytnete:
•

•
•

keď sa registrujete na našich webových stránkach, používate naše webové stránky
alebo mobilné aplikácie, vyplníte akýkoľvek formulár alebo požiadate o úverové
produkty alebo akékoľvek iné produkty alebo služby na našich webových
stránkach, u nášho personálu alebo u našich partnerov alebo akýmkoľvek iným
spôsobom, ktorý poskytujeme;
keď nahlásite problém alebo s nami komunikujete ohľadom našich výrobkov alebo
služieb;
keď sa zúčastnite diskusného fóra, píšete komentáre na náš blog alebo používate
sociálne médiá na našich webových stránkach, pri propagácii alebo prieskume

•
•

a iných činnostiach, ktoré sú vykonávané prostredníctvom našich webových
stránok alebo sociálnych médií;
keď vstúpite do súťaže, propagácie alebo prieskumu akýmkoľvek spôsobom,
vrátane účasti u našich partnerov a na sociálnych médiách;
ak s nami komunikujete z akéhokoľvek iného dôvodu pomocou vyššie uvedených
metód.

Informácie, ktoré nám poskytujete, môžu zahŕňať: vaše meno (priezvisko, krstné meno),
rodné číslo alebo osobný kód, adresu, e-mailovú adresu a telefón, dátum narodenia,
pohlavie, rodinný stav, počet maloletých detí, zamestnanecký stav, meno zamestnávateľa,
telefón do práce, mesačný príjem a výdavky, finančné a kreditné informácie, číslo
bankového účtu, transakcie na bankových účtoch, osobný popis, záznam hlasu
(prichádzajúce a odchádzajúce hovory), vašu fotografiu alebo obrázok, obrázok vášho
identifikačného dokladu, podpis a akékoľvek informácie, ktoré sa nám rozhodnete
poskytnúť.
Budeme zaznamenávať a ukladať a možno používať informácie, ktoré nám poskytnete,
spôsobmi, ktoré sú uvedené vyššie. Môžeme tiež zaznamenať našu komunikáciu po
telefóne ako dôkaz uskutočnených transakcií a na účely zlepšovania našich služieb.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme automaticky
S ohľadom na každú vašu návštevu našich webových stránok alebo použitie našej
mobilnej aplikácie môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:
•

•

Technické informácie, vrátane typu zariadenia, adresy internetového protokolu
(IP) a poskytovateľa internetových služieb (ISP), ktoré používate na pripojenie
vášho zariadenia na internet, vašich prihlasovacích údajov, typu prehliadača a jeho
verzie, nastavenie časovej zóny, typy a verzie plug-in prehliadača, operačného
systému a platformy, rozlíšenie obrazovky, umiestnenie, kódovanie fontu;
Informácie o vašej návšteve, vrátane: kompletného URL prekliknutia do webovej
stránky, v jej rámci a pri odchode z webovej stránky (vrátane dátumu a času);,
produktov, na ktoré ste sa pozerali alebo ktoré ste hľadali;
odkazujúcej/odchodovej stránky, súborov, na ktoré ste sa na našich stránkach
pozerali (napr. HTML stránky, grafiky, atď.); reakčnej doby stránok, chýb pri
sťahovaní, dĺžky návštevy určitých stránok, informácií o interakcii (ako je
rolovanie, klikanie, pohyby myšou) a metód, ktoré používate pre vyhľadávanie
mimo stránku, dátumu/času, a / alebo údajov o klikaní a akomkoľvek telefónnom
čísle, ktoré ste použili pre telefonát na naše číslo zákazníckeho servisu.

Pozrite sa tiež do sekcie „Ako zhromažďujete moje údaje?“.

Informácie, ktoré získame od tretích strán
Môžeme požadovať informácie o vás od tretích strán, napr. od statných spoločností
v našej skupine alebo od úverových úradov. Robíme to v súlade s aktuálnymi

nariadeniami pre ochranu osobných údajov a tam, kde je to potrebné, získame najprv váš
súhlas. Môžeme o Vás získať tieto informácie:
•

•

•

•

v súvislosti s akoukoľvek žiadosťou, ktorú žiadate o pôžičku alebo podobný
produkt. V tom prípade môžeme:
o hľadať informácie o vás, vašej bonite, vašej finančnej situácii, minulých
a súčasných záväzkoch a dlhoch, pracovnej pozícii, a to v príslušných
registroch (vrátane registrov, ktoré obsahujú informácie o príjmoch,
kreditnej histórii, dlhoch voči tretím stranám, adresách, neplatných
identifikačných dokladoch, podvodoch, praní peňazí a financovaní
terorizmu a politicky exponovaných osobách), agentúrach, finančných
inštitúciách, ostatných spoločnostiach v našej skupine a u iných tretích
osôb a z verejne dostupných zdrojov;
o dostať informácie, ktoré ste poskytli úverovým maklérom a našim
obchodným partnerom, keď ste žiadali o služby;
o dostať informácie od bánk, finančných a platobných inštitúcií ohľadom
vašich platieb voči nám;
od ostatných spoločností skupiny 4finance a obchodných partnerov, s ktorými
spolupracujeme ohľadom súťaží, propagácie alebo prieskumov, ktorých sa
zúčastníte;
od obchodných partnerov u technických, platobných a doručovacích služieb,
propagačných sietí, poskytovateľov analýz, poskytovateľov vyhľadávania
informácií, pokiaľ nám poskytujú svoje služby;
v akomkoľvek prípade, kedy ste nám poskytli súhlas s používaním údajov.

Ako dlho uchovávate moje údaje?
Môžeme uchovávať vaše osobné údaje aj v čase po tom, čo prestanete byť našim
zákazníkom, aby sme zaistili svoje právne záujmy v prípade sporu s klientom, alebo ako
je vyžadované zákonom. Zvyčajne však uchovávame vaše osobné údaje len po dobu, ktorá
je nevyhnutne potrebná, na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, všeobecne k splneniu
našich zmluvných povinností voči vám, pre splnenie našich zákonných záujmov alebo ako
je vyžadované zákonnými lehotami na uchovávanie. Napríklad právne predpisy o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyždaují uchovávanie údajov po dobu
5 rokov.

4. POSKYTUJETE MOJE ÚDAJE ĎALŠÍM OSOBÁM?
Vaše osobné údaje poskytujeme inej spoločnosti v rámci skupiny 4finance pre interné
administratívne účely.
Pri výkone našich zmluvných povinností voči vám a pre ostatné účely opísané v týchto
Zásadách môžeme poskytovať vaše osobné údaje ostatným spoločnostiam v rámci
skupiny 4finance a vybranými tretími stranami:

• ktoré poskytujú služby v našom mene, pre vašu identifikáciu a overenie;
• ktoré nám pomáhajú s našimi obchodnými aktivitami, ako je webhosting a rozvoj,
hodnotenie rizík a detekcie podvodov, výber dlhov a zákaznícky servis, ochrana proti
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, poskytujú nám analýzu o používaní
našich služieb, asistujú nám pri marketingových činnostiach;
• pri ponúkaní a poskytovaní služieb a rozvoji nových;
• kedykoľvek, keď je od nás zákonom vyžadované odhaliť informácie o vás, vašom
používaní našich služieb a vašich návštevách našich webových stránok, napr. aby sme
splnili zákonné a právne procesy, keď v dobrej viere veríme, že odhalenie je nevyhnutné
na ochranu našich práv, k ochrane vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iného, na
zabránenie podvodu a jeho vyšetrovanie alebo ako reakcia na požiadavku vlády;
• na identifikáciu, vyšetrenie a zabránenie podvodu a pomôcť ochrane proti podvodom,
aby sa znížilo kreditné riziko;
• na identifikáciu, vyšetrenie a zabránenie praniu špinavých peňazí a činností
financovania terorizmu;
• s poskytovateľmi podobných služieb, ako sú spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské
pôžičky a úverové úrady a zároveň agentúry, príslušné národné orgány a mimovládne
organizácie a ostatné tretie strany, aby sme zaistili kompletné hodnotenie vašej
solventnosti;
• pri spracovávaní a zhromažďovaní priamych pôžičiek alebo iných platieb splatných na
základe dohody o pôžičke môžeme tiež poskytovať vaše osobné údaje tretej strane, ktorá
je poskytovateľom služieb na spracovanie platieb;
• v prípade, že nesplníte svoje povinnosti alebo to neurobíte riadne, môžeme previesť
údaje o vašich zostávajúcich záväzkoch poskytovateľovi služby vymáhania záväzkov
úverovým spoločnostiam alebo poskytovateľom právnych služieb;
• s analytikmi a poskytovateľmi vyhľadávačov, ktorí nám asistujú pri zlepšovaní
a optimalizácii našich webových stránok;
• predaj niektorého z našich podnikov alebo všetkých alebo prevedenie záväzkov voči
nám na tretiu stranu môže viesť ku poskytnutiu vašich informácií;
• pre ďalšie účely uvedené v sekcii "PREČO ZHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?".
Pri prevádzaní údajov sme povinní zabezpečiť, že príjemca údajov dodržiava rovnaké
bezpečnostné opatrenia pre skladovanie a spracovanie osobných údajov ako my.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované, skladované a prevedené na tretiu stranu
spôsobom a v množstve, ktoré zodpovedá týmto Zásadám pre ochranu osobných údajov,
zmluve / zmluvám uzavretým medzi vami a nami a súhlasmi, ktoré nám čas od času
poskytnete.
Pre spracovanie (vrátane skladovania) údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť
využité oblasti mimo vašu krajinu alebo oblasť Európskej únie - napr. USA. Informácie,
ktoré prevádzame, môžu byť poskytované našim poskytovateľom služieb. To môže
zahŕňať procesy, ako je spracovanie platby, analýza dát (vrátane kontroly podvodov, rizík
a kreditnej kontroly), zber údajov o používaní našich webových stránok a služieb, na
propagačné účely (vrátane behaviorálnej reklamy) alebo pre ponúkanie podpory vašich
potrieb na služby alebo produkty.
Prijímame všetky vhodné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov
v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi. Napr.
môžme uzavrieť s príjemcom dohodu o predávaniu údajov podľa štandardných
ustanoveniach schválených Európskou komisiou, a/alebo poskytnúť osobné údaje
príjemcom v USA na základě samoregulačného EU - USA Programu ochrany súkromia EÚUSA a autorizáciu príslušných orgánov na ochranu údajov, aby bola zaistená bezpečnosť
dát.

5. AKÉ MÁM PRÁVA NA SVOJE ÚDAJE?
Máte táto práva:
-

-

žiadať prístup k vašim osobným údajom
obdržať svoje osobné údaje v štrukturovanom, bežně užívanom a strojovo
čítateľnom formáte (prenositeľnosť dát)
na vymazanie vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý)
namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a obmedziť spracovania
vašich osobných údajov
najmä máte bezpodmienečné právo namietať proti spracovaniu vašich osobných
údajov na účely priameho marketingu
ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť
spracovania, ktoré ste vykonali predtým, než ste svoj súhlas odvolali. Môžete svoj
súhlas stiahnuť vo svojom profile na našich webových stránkach alebo nás
kontaktovať na adrese podpora@pozickomat.sk. Aj v dolnej časti každého e-mailu
s obchodným oznámením vám poskytneme odkaz na odhlásenie od prijatia našich
propagačných akcií
požadovať opravu dát alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov
vždy môžete podať sťažnosť u svojho orgánu pre dohľad nad ochranou údajov,
pozri ďalšie informácie pre EU zde.

Pre uplatnenie svojich práv si môžete stiahnuť tieto žiadosti:
Informácie k spracovaniu osobných údajov
Prenos osobných dát
Výmaz osobných dát
Ak chcete uplatniť vaše práva na žiadosť o opravu údajov, namietať proti spracovaniu,
aby spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, zašlite nám žiadosť e-mailom na
adrese podpora@pozickomat.sk.
Môžu existovať podmienky alebo obmedzenia týchto práv v závislosti od konkrétnych
okolností spracovanie. Máme určité právne záväzky, ktoré nám bránia v okamžitom
odstránenie vašich osobných údajov. Takéto povinnosti vyplývajú najmä z právnych
predpisov proti legalizácii príjmov z trestnej činnos (pranie špinavých peňazí), daňových
zákonov a zákonov o spotřebiteském úveru a o právach spotrebiteľov.

6. ROBÍTE O MNE AUTOMATICKÉ ROZHODNUTIA?
Automatizovaným rozhodovaním je schopnosť rozhodovať technologickými prostriedky
bez ľudskej angažovanosti. Používame napríklad automatizované rozhodovanie, pretože:
-

umožňuje väčšiu ucelenosť alebo presnosť rozhodovacieho procesu (napr.
pomáha znížiť potenciál ľudskej chyby alebo diskriminácia).
znižuje riziko, že klienti nesplní záväzky z úverov.
umožňuje rozhodovanie rýchlejšie ako proces založený na ľudských činnostiach
a zlepšuje efektivitu procesu.

Automatizované rozhodnutia môžu byť založené na akomkoľvek type dát, napríklad:
-

údaje poskytnuté priamo dotknutými osobami (napr. odpovede na dotazník).
údaje o jednotlivcoch (napríklad údaje o polohe zhromaždené prostredníctvom
aplikácie).
odvodené alebo vyčítané dáta, ako je napríklad profil jednotlivca, ktorý už bol
vytvorený (napr.kreditné skóre).

Rozhodnutia, ktoré nie sú úplne automatizovaná, môžu tiež zahŕňať zásah človeka.
Napríklad pred poskytnutím úveru budeme zvažovať kreditné skóre dlžníka, prípadne
s ďalšími opodstatnenými zásahmi vykonávanými našimi zamestnancami pred tým, ako
bude rozhodnutie aplikované.
Vykonávame automatizované rozhodovanie, aby sme mohli uzavrieť zmluvu na základe
individuálnej žiadosti.

7. AKÉ SÚ POSTUPY SPRACOVANIA?
Spracovávame na účely určenia úveruschopnosti a vykonávame hodnotenie rizík, aby sme
sa rozhodli, či pôžičku poskytneme a v akej výške. To môže mať za následok, že pôžička
nebude poskytnutá.
Pokiaľ nebudete splácať svoj úver, môžeme využiť tretie osoby k tomu, aby sme túto
pôžičku vymáhali a zdieľali s ňou svoje osobné údaje za týmto účelom.

8. AKÉ ZMENY STE V NEDÁVNEJ DOBE VYKONALI?
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť a uvedieme dátum,
kedy boli naposledy aktualizované. Pokiaľ dôjde k významným zmenám, zvýrazníme dané
zmeny a budeme sa snažiť vás priamo informovať, pokiaľ to bude možné. Zároveň
budeme uchovávať skoršie verzie týchto Zásad pre vašu potrebu.
Od poslednej verzie sme v Zásadách vykonali nasledujúce zmeny:
• informácie o tom, prečo zhromažďujeme osobné údaje
• ako uplatniť práva dotknutých osôb
• viac informácií o automatizovanom spracovaní.
Ak sa chcete pozrieť na skoršie verzie Zásad ochrany osobných údajov, pozrite do sekcie
K stiahnutiu.

9. AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?
Kedykoľvek nás kontaktujte s otázkami, požiadavkami alebo komentármi, ktoré máte
ohľadom našich Zásad pre ochranu osobných údajov alebo toho, ako spracovávame vaše
údaje. Privítame akúkoľvek komunikáciu prostredníctvom e-mailovej adresy
sk.privacy@pozickomat.sk.
Môžete nás tiež kontaktovať poštou na adrese:
Friendly Finance Slovakia s.r.o.
Tallerova 4, Bratislava – Staré Mesto, 811 02
Slovenská republika
Náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov:
Data Protection Officer: AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046 Lotyšsko. Funkciu
splnomocnenca bude konkrétne vykonávať: Atis Gallis, Data protection officer, email:
privacy@4finance.com, mob.: +371 26408296

Friendly Fiance Slovakia s.r.o. , Tallerova 4, Bratislava – Staré Mesto, 811 02, IČO: 47 243
368, zapísaná v Obchodnom regisre Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo
115950/B je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z používania
týchto webových stránok, produktov a služieb.
Skupina 4finance a jej pobočky znamená 4finance Group S.A. (Začlenená do Grand Duchy
of Luxembourg, registračné číslo: B 195643, adresa: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522,
Luxembourg,) a spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní alebo ovláda, vrátane
okrem iného:
a. AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Lotyšsko
b. SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko
c. SIA "4finance IT", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko, a jej pobočky v rámci
Európskej únie
d. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
e. Friendly Financie OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estónsko, a spoločnosti, ktoré
priamo alebo nepriamo vlastní alebo riadi
f. TBIF Financial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Holandsko,
a spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní alebo riadi
g. Zaplo Finance s. r. o., so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
IČ 294 13 575, česká republika
Ak chcete vedieť viac o skupine 4finance a jej spoločnostiach, navštívte
www.4finance.com.

10.

EXISTUJE EŠTE NIEČO ĎALŠIE, ČO BY SOM MAL VEDIEŤ?

Naše stránky a produkty môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Tieto stránky
tretích strán majú vlastné Zásady ochrany osobných údajov. Ak tieto stránky navštívite,
spadáte pod tieto Zásady.

