
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov v 
spoločnom registri bankových informácií  
 

 

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 
2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., 
pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, 
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, 
vložka č.: 1875/B (ďalej len „banka“)  
 
Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade 
s ustanovením §92a ods. 1 Zákona o bankách ako spoločný bankový register.  ktorý 
je prevádzkovaný spoločnosťou Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý 
trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „SBCB“), zriadenou ako spoločný podnik 
pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. 2 Zákona 
o bankách. 
 
SRBI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch 
v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 
Zákona o spotrebiteľských úveroch, týkajúce sa spotrebiteľských úverov (ďalej len 
„Register“). Banka je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinná 
poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu Klienta. 
 
Rozsah a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách. 
 
Rozsah spracúvania osobných údajov v Registri je určený Zákonom 
o spotrebiteľských úveroch, pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je 
poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa 
splácať spotrebiteľský úver. 
 
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je Zákon o bankách 
a súhlas klienta udelený podľa Zákona o bankách. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. 
Udelený súhlas nemožno dodatočne skrátiť. 
 
Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských 
úveroch. 
 
Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku záväzkov klienta1 voči 
banke vo vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve2; ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej 
zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu. 
 
SBCB spracúva osobné údaje s využitím systému pre automatizované spracovanie 
údajov, prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 
Bologna, Taliansko.  

                                                 
1 Pre účely tejto informácie sa klientom rozumie fyzická osoba, s ktorou banka 
uzavrela úverovú zmluvu, osoba zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, 
ako aj fyzická osoba žiadajúca banku o uzavretie úverovej zmluvy. 
2 Úverovou zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva (vrátane zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere) uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek 
právny úkon banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže 
vzniknúť právo na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi. 



 2 

Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., 
so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava. 
 
Osobné údaje spracúvané v SRBI sú poskytované Národnej banke Slovenska, 
bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom 
o bankách a v Zákone o spotrebiteľských úveroch. Osobné údaje spracúvané v SRBI 
nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a služieb ním poskytovaných je možné získať 
v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, tel: 
+421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.  
 
Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov: 
Klient má právo od prevádzkovateľa vyžadovať: 
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi v SRBI spracúvané, 
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,  
c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie, 
d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) po uplynutí lehoty stanovenej Zákonom o bankách, likvidáciu osobných údajov, 

ktorých účel spracúvania sa skončil,  
g) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté, 
h) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo pri ich 

spracúvaní k porušeniu zákona. 
Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. Zákona ochrane osobných 
údajov.  
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