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Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel marketingových aktivít 

 

Súhlasím, aby spoločnosť Wüstenrot poisťovňa a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408 a 

spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026 (ďalej spolu 

ako „skupina Wüstenrot“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-

mailový kontakt, vrátane ich poskytovania medzi subjektmi skupiny Wüstenrot pre účely marketingu a reklamy.  

Marketingom a reklamou sa rozumie kontaktovanie mojej osoby za účelom reklamy a ponuky produktov a služieb 

spoločností patriacich do skupiny Wüstenrot rôznou formou, ako napr. zasielaním propagačných materiálov, 

letákov a časopisov poštou ako aj elektronicky, telefonické kontaktovanie, vrátane zasielania SMS, automatickým 

volaním a iným obdobným spôsobom. Kontaktovať ma za týmto účelom môžu spoločnosti skupiny Wüstenrot, 

ako aj nimi zmluvne poverení sprostredkovatelia, ktorí sú súčasťou zoznamu sprostredkovateľov, ktorý je 

zverejnený na webstránke www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných údajov a ktorý je pravidelne 

aktualizovaný.  

Tento súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvných vzťahov s ktoroukoľvek zo spoločností skupiny Wüstenrot ako 

aj na dobu 5 rokov od skončenia poslednej zmluvy. V prípade, ak nie som klientom skupiny Wüstenrot tento 

súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od jeho udelenia. Tento súhlas udeľujem slobodne, bez akýchkoľvek podmienok 

a po predchádzajúcom poučení o svojich právach dotknutej osoby. 

Beriem na vedomie, že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla 

prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: DPO@wuestenrot.sk 

 

 

 


