Príloha č. 1 k Rozšíreným informáciám o spracúvaní osobných údajov (GDPR) - WP
Wüstenrot poisťovňa a. s.
DPO
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
V ........................................ dňa ...................
VZOR ODVOLANIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia/ číslo poistnej zmluvy, kontaktné údaje (tel./email)

Vec:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Touto cestou odvolávam súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktorý som vašej spoločnosti udelil,
konkrétne:

□ súhlas so spracúvaním na účely marketingu a reklamy;
□ súhlas so spracúvaním na účely účasti v súťažiach o výherné ceny, organizovaných pre klientov
skupiny Wüstenrot.

Zaškrtnutie konkrétneho políčka znamená, že odvolávam súhlas pre daný účel spracúvania. Prosím zároveň
o informovanie, že toto odvolanie súhlasu bolo z vašej strany vykonané, a to listom/emailom na adresu
.....................................................................................................................................

vlastnoručný podpis

Odvolanie súhlasu je možné zaslať aj emailom na adresu: DPO@wuestenrot.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 ▪ IČO: 31383408 ▪ DIČ: 2020843561 ▪ IČ DPH: SK2020843561
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka č. 757/B
e-mail: infopoistovna@wuestenrot.sk ▪ www.wuestenrot.sk ▪ INFO 6060 (0850 60 60 60)
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Poznámky k vzoru odvolania súhlasu::
- tento vzor je možné použiť iba pre spracúvanie tých osobných údajov, ktoré je založené na udelenom súhlase, t,.j. ak nie je
daný iný právny základ pre ich spracúvanie. V podmienkach poistného vzťahu so spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa a. s., ide
najmä o súhlas s marketingovými aktivitami resp. účasťou v rôznych súťažiach pre klientov poisťovne. Odvolanie súhlasu je
účinné vo vzťahu k danému účelu bez zbytočného odkladu po doručení, t.j. dotknutá osoba nebude následne kontaktovaná na
účely marketingu, reklamy alebo účasti v súťažiach. Odvolanie súhlasu však neznamená výmaz spracúvaných údajov, ak
existuje iný právny základ – napr. zmluvný vzťah, zákonná povinnosť poisťovne voči NBS a iným štátnym a verejným orgánom,
ochrana oprávnených záujmov poisťovne;
- vyššie uvedený obsah textu môže byť súčasťou aj iného podania, napr. výpovede poistnej zmluvy, či oznámenia
o poistnej udalosti, t.j. nemusí byť nutne zasielaný samostatne, každopádne musí byť zrejmé, že sa dotknutá osoba domáha
odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov ;
- je potrebné uviesť dostatočnú identifikáciu dotknutej osoby, aby nebola pochybnosť o totožnosti odosielateľa, podpis
nemusí byť úradne overený, dokument môže byť zaslaný poisťovni aj v naskenovanej a čitateľnej podobe;
- ak je odvolanie súhlasu zasielané emailom bez naskenovanej podpísanej prílohy, musí byť za účelom odstránenia
pochybností o identite odosielateľa odoslané z rovnakej adresy, ktorá je u klienta evidovaná ako kontaktná adresa – touto
požiadavkou chránime predovšetkým vaše záujmy pred prípadným zneužitím.

Odvolanie súhlasu je možné zaslať aj emailom na adresu: DPO@wuestenrot.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 ▪ IČO: 31383408 ▪ DIČ: 2020843561 ▪ IČ DPH: SK2020843561
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka č. 757/B
e-mail: infopoistovna@wuestenrot.sk ▪ www.wuestenrot.sk ▪ INFO 6060 (0850 60 60 60)

