Oznámenie o spracúvaní osobných údajov v Nebankovom Registri Klientskych Informácií a v Spoločnom
Registri Bankových Informácií
Vážený klient,
v snahe znížiť riziko a zvýšiť kvalitu ponúkaných produktov si veriteľské subjekty, vrátane našej spoločnosti,
spolupracujúce v rámci projektu Nebankového Registra Klientskych Informácií (ďalej iba „NRKI“) želajú na účely
prípravy, uzatvárania a vykonávania akejkoľvek príslušnej zmluvy, na účely ochrany ich hospodárskych záujmov,
prevencie úverových podvodov, práve tak ako na účely zdokumentovania plnení ich finančných povinností v rozsahu
vymedzenom zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení (ďalej iba „Zákon o bankách“) získavať údaje
o klientoch týkajúce sa ich platobnej morálky a dôveryhodnosti zo Spoločného Registra Bankových Informácií (ďalej
iba „SRBI“), ktorý je spoločnou databázou údajov vytvorený na základe informácií poskytovaných bankami
o zmluvných vzťahoch bánk a ich klientov.
S ohľadom na vyššie uvedené sa veriteľské subjekty pripravujú na svoju účasť vo vzájomnej výmene informácií
(údajov) o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov medzi veriteľskými subjektmi, ktoré sa zúčastnia
na projekte NRKI (ďalej iba „Veriteľské subjekty“) a bankami, ktoré sa zúčastnia projektu SRBI (ďalej iba „Banky“).
Základným predpokladom vzájomnej výmeny informácií (údajov) medzi Veriteľskými subjektmi a Bankami, ako je
uvedené vyššie, je existencia súhlasu klientov Veriteľských subjektov a Bánk s takou vzájomnou výmenou.
Účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás, klientov Veriteľského subjektu, so základnými informáciami
o vzájomnej výmene informácií (údajov) pripravovanej medzi Veriteľskými subjektmi a Bankami ako i medzi
NRKI a SRBI.
V rámci predpokladanej vzájomnej výmeny informácií (údajov) medzi Veriteľskými subjektmi a Bankami zostanú NRKI
a SRBI samostatnými databázami; vzájomná výmena údajov bude prebiehať cez prevádzkovateľov obidvoch
registrov, ktorí budú stále pokračovať v poskytovaní informácií (údajov) svojim užívateľom (t.j. Veriteľským subjektom
ako užívateľom NRKI a Bankám ako užívateľom SRBI); od určitého okamihu, za predpokladu, že budú splnené všetky
zákonné požiadavky, začnú prevádzkovatelia poskytovať užívateľom informácie (údaje) z oboch registrov.
Základným účelom NRKI je, podľa Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.), vzájomná výmena
informácií medzi Veriteľskými subjektmi ohľadom bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov.
Základným účelom SRBI je, podľa Zákona o bankách a Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č.122/2013 Z.z.),
vzájomná výmena informácií medzi Bankami ohľadom dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov.
Nebankový Register Klientskych Informácií (NRKI ) zabezpečuje Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie
právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej iba “NBCB”) ako prevádzkovateľ.
Spoločný Register Bankových Informácií (SRBI) zabezpečuje Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava (ďalej iba „SBCB“) ako prevádzkovateľ.
Osobné údaje dotknutých osôb ďalej spracúvajú spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh
2/A, 811 08 Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko ako sprostredkovatelia
pre hore uvedené účely.
V súlade s príslušnou zmluvou uzatvorenou medzi SBCB (ako prevádzkovateľom SRBI) a NBCB (ako
prevádzkovateľom NRKI) a ďalej medzi SBCB a Bankami a medzi NBCB a Veriteľskými subjektmi budú na základe
žiadostí užívateľov (t.j. Bánk a Veriteľských subjektov) k dispozícii informácie (údaje) z druhej databázy (t.j. údaje
z NRKI Bankám a údaje SRBI Veriteľským subjektom)
V prípade vzájomnej výmeny informácií medzi Veriteľskými subjektmi a Bankami je uplatnený tzv. dvojitý
súhlas (t.j. jeden súhlas je potrebný pre užívateľa, aby mohol poskytnúť údaje do „svojho“ registra a ďalší
súhlas je potrebný pre užívateľa, aby mohol do registrov zaslať dopyt na preverenie údajov). Výmena sa
môže týkať iba údajov a je možná iba pre Veriteľské subjekty a Banky, ktoré majú Váš príslušný súhlas.
Vezmite prosím na vedomie, že aktuálny zoznam užívateľov NRKI (Veriteľských subjektov) a užívateľov SRBI (Bánk)
pre účely tohto Informačného Memoranda a rozšírená verzia tohto Informačného Memoranda je k dispozícii na:
www.sbcb.sk

www.nbcb.sk

Ako dotknutá osoba máte právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov v súlade s ustanovením § 28
– 30 Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.).

