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Pravidlá ochrany osobných údajov
Insia Delman, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01 Žilina, IČO: 36390593
1. Prevádzkovateľ
www.AutoPoistenie.sk
1.1. Prevádzkovateľom domény www.AutoPoistenie.sk (ďalej aj „portál“) je Insia Delman, s.r.o., Predmestská 1351/57, 010 01
Žilina, IČO: 36390593, ktorý je zároveň podriadeným finančným agentom zapísaným v registri Národnej banky Slovenska, v
podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 133252 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
1.2. Prevádzkovateľ vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy so samostatným finančným agentom
INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO: 45660891, ktorý je zapísaný v registri samostatných finančných
agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia ako samostatný finančný agent pod číslom
127035 (ďalej len „SFA“).
1.3. Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku portálu v spolupráci so spoločnosťou Insia Delman, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina,
IČO: 36390593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12074/L (ďalej len „partner
portálu“).
2. Ochrana osobných údajov
2.1. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov klient alebo potenciálny klient (ďalej aj ako „používateľ“)
potvrdzuje, že udeľuje svoj súhlas s uložením ním zadaných osobných dát a iných údajov pre tieto subjekty (ďalej len „oprávnené
subjekty“): prevádzkovateľ, SFA, podriadení finanční agenti SFA a INSIA a.s., Slezská 20/778, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká
republika, IČO: 48034479, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14419. Tieto údaje sú potrebné
k uzatvoreniu poistenia, k správe poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre používateľa. Niektoré
údaje uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
2.2. Všetky údaje, ktoré používateľ na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú
maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov portálu. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje používateľov odoslané
v návrhu na uzavretie poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom.
2.3. Osobné údaje budú oznámené poisťovni alebo finančnej inštitúcii, u ktorej používateľ žiada o dojednanie produktu alebo
uzatvorenie zmluvy.
2.4. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami ochrany osobných údajov používateľ zároveň udeľuje oprávneným subjektom súhlas na
použitie svojich osobných údajov na účely zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách ponúkaných
oprávnenými subjektami, a na marketingovú činnosť pre produkty a služby ponúkaných oprávnenými subjektami. Každý používateľ
je oprávnený e-mailom alebo písomne požiadať oprávnený subjekt o zrušenie zasielania takýchto informácií a správ.
2.5. Každý používateľ je oprávnený kedykoľvek písomne požiadať oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho
osobných údajov z databázy oprávneného subjektu; to neplatí v prípadoch, kedy je oprávnený subjekt povinný uchovávať osobné
údaje používateľa podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní poistenia a finančnom poradenstve v platnom znení.
2.6. Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.
2.7. Podľa zákona má každý používateľ portálu, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať oprávnený subjekt o
poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spracováva.
2.8. Používateľ je oprávnený vyžadovať od podriadeného finančného agenta SFA preukázanie, že je zapísaným podriadeným
finančným agentom SFA. Na tento účel je podriadený finančný agent povinný preukázať sa osvedčením SFA o zápise do registra
NBS. Používateľ si registráciu môže overiť na www.nbs.sk.
3. Cookies a webbeacons
3.1. Portál využíva tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa umiestnia na počítači používateľa, kde ich môže používateľ opätovne
vyvolať). Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval prístup používateľa na portál, a aby ste sa mohli prihlásiť na naše služby.
3.2. Používateľ si môže svoj internetový prehliadač nastaviť tak, že zamietne niektoré alebo aj všetky cookies. Ak používateľ
neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
3.3. Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s portálom, stanoviť
cookies alebo zistiť počet návštevníkov na portáli). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do letákov
a marketingových mailov oprávnených subjektov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré
tieto správy obsahujú.
3.4. Návštevou portálu používateľ prehlasuje, že súhlasí s používaním cookies a webbeacons.
4. Ďalšie ustanovenia
4.1. Prevádzkovateľ a partner portálu zaznamenávajú aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač používateľa v súvislosti s
využívaním portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie
úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa používateľ na portál dostal), za účelom
získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti portálu. Prevádzkovateľ a partner portálu registrujú každý prístup na portál a
každý dopyt na umiestnené súbory.
4.2. Kliknutím na logá alebo webové adresy partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na
portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale sú
prevádzkované inými subjektami, a preto prevádzkovateľ ani partner portálu nezodpovedajú za ich obsah, informácie v nich uvedené
ani ich zaobchádzanie s osobnými údajmi.
4.3. Používateľ žiada a súhlasí, aby mu oprávnené subjekty zasielali informačné a propagačné materiály a/alebo aby ho kontaktovali
za účelom poskytnutia informácií o nimi ponúkaných produktoch a službách alebo za účelom iných reklamných a propagačných
aktivít. Používateľ je oprávnený e-mailom alebo písomne požiadať oprávnený subjekt o zrušenie zasielania takýchto informácií a
správ alebo svojho ďalšieho kontaktovania.
4.4. Návštevou portálu používateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto
dokumente, a že s nimi súhlasí, bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.
5. Záverečné ustanovenia
Tento dokument bol zverejnený na portáli www.AutoPoistenie.sk dňa 21.08.2018 08:27. Tento deň je zároveň dňom jeho platnosti a
účinnosti.
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