
Žiadosť o vykonanie zmeny 
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení

365.life, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35904305 zapísaná v OR Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B 
(ďalej len „365.life“)

1.	 Údaje	o	sporiteľovi

Adresa trvalého pobytu, Ulica číslo PSČObec

Meno a priezvisko, titul Rodné číslo

Štátna príslušnosť Druh a číslo identifikačného dokladu

Telefonický kontakt E-mailová adresa

Predmet žiadosti
2.	 Platenie	dobrovoľných	príspevkov

a)  sporiteľ sa rozhodol platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pričom ako identifikátor úhrady svojho príspevku 
uvedie svoje rodné číslo, pokiaľ sa nedohodne so zamestnávateľom, že dobrovoľné príspevky za Sporiteľa bude 365.life odvádzať 
jeho zamestnávateľ;

b)  sporiteľ berie na vedomie, že výšku príspevku môže zvýšiť alebo znížiť alebo prestať platiť;
c)  365.life nie je oprávnená v prípade nezaplatenia dobrovoľného príspevku tento príspevok od Sporiteľa vymáhať, resp. účtovať úroky  

z omeškania.

3.	 Súhlas	so	spracovaním	osobných	údajov	Sporiteľa
Spracúvanie	osobných	údajov
a)   Klient berie na vedomie, že 365.life ako prevádzkovateľ je povinná v súlade so ZoSDS, Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj iných osobitných zákonov, zisťovať, získavať, 
zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať automatizovanými alebo poloautomatizovanými prostriedkami jeho osobné 
údaje, a to v rozsahu údajov, ktoré Klient ako zmluvná strana Zmluvy poskytol 365.life na účely:

 (i) identifikácie Klienta;
 (ii)  uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmluvných dokumentov týkajúcich sa starobného dôchodkového sporenia  

a vyplácania dôchodku;
 (iii) zdokumentovania činnosti 365.life;
 (iv) na účely výkonu dohľadu nad 365.life a na plnenie úloh a povinnosti 365.life podľa Zákona alebo osobitných predpisov.
b)  Klient bol informovaný, že 365.life je oprávnená jeho poskytnuté osobné údaje
 (i)  spracúvať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s 365.life, ako aj na dobu povinnej archivácie, a to na dobu 10 rokov od 

ukončenia zmluvného vzťahu;
 (ii)  sprístupniť a poskytnúť osobám a/alebo orgánom, ktorým má 365.life povinnosť podľa ZoSDS alebo iných osobitných zákonov 

poskytovať jeho osobné údaje alebo iné chránené informácie, a to aj bez informovania Klienta .
c)  Klient ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že ďalšie informácie o poskytovaní a spracúvaní jeho osobných údajov o jeho právach 

ako Dotknutej osoby sú Zverejnené vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú 
uverejnené na webovej stránke www.365life.sk.



Súhlas	so	spracúvaním	osobných	údajov	Skupinou	365.bank
(i)  Prevádzkovateľmi spoločných informačných systémov sú riadiaci podnik a členovia Skupiny 365.bank (ďalej len „Prevádzkovatelia“). 

Riadiacim podnikom Skupiny je Banka. Členovia Skupiny 365.bank sú uvedení na webovej stránke www.365.bank a v dokumente 
Informácie o ochrane osobných údajov v časti Skupina 365.bank zverejnenom rovnako na webovej stránke Banky www.365.bank  
a na webovej stránke 365.life www.365life.sk.

 (ii)  Klient ako Dotknutá osoba súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme „Marketing“ 
za účelom predkladania ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia alebo marketingového 
prieskumu a prieskumov spokojnosti prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie;

 Klient   Áno       Nie
(iii)  Klient súhlasí, aby Prevádzkovatelia spracúvali jeho osobné údaje v spoločnom informačnom systéme „Profilovanie“ za účelom 

vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru Klientovi a skvalitňovania poskytovaných služieb a produktov;
 Klient   Áno       Nie
(iv)  Pokiaľ Klient udelil súhlas podľa ods. (ii) a/alebo (iii) vyššie, berie na vedomie, že tieto súhlasy udeľuje v rozsahu jeho osobných 

údajov poskytnutých jednotlivým Prevádzkovateľom a to v rozsahu: identifikačných a kontaktných údajov (titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, typ a číslo dokladu 
totožnosti, doba platnosti dokladu totožnosti), sociodemografických údajov (najmä vek, pohlavie, vzdelanie, bydlisko atď.), informácií 
zachytených v obchodnom rozhovore, pri komunikácii s call centrom a pri realizácii prieskumov, údaje o online činnosti a správaní 
na webe, údajov o parametroch a stave jeho produktov a služieb, údajov o jeho obchodnej histórii v rámci vzťahov vrátane verejne 
dostupných informácii a ďalších údajov, ktoré Prevádzkovatelia získajú od Klienta po udelení tohto súhlasu;

(v)  súhlas a/alebo súhlasy uvedené v ods. (ii) a/alebo (iii) Klient udeľuje Prevádzkovateľom na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi 
Klientom a niektorým Prevádzkovateľom ako aj na dobu 5 rokov po jeho ukončení, ak netrvá zmluvný vzťah s iným Prevádzkovateľom. 
V prípade, ak nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu s ktorýmkoľvek Prevádzkovateľom, Klient udeľuje súhlas na dobu piatich rokov od 
jeho udelenia;

(vi)  Bezpečnosť osobných údajov u Prevádzkovateľov je zabezpečovaná pomocou primeraných organizačných a technických opatrení. 
Prevádzkovatelia zároveň údaje nezverejňujú ani neposkytnú tretím stranám, ktoré by ich používali pre vlastné účely s výnimkou 
prípadov vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadov vyplývajúcich so zmluvných povinností Prevádzkovateľa 
alebo so súhlasom Klienta;

(vii)  Klient berie na vedomie, že tieto	súhlasy	sú	dobrovoľné a môže ich kedykoľvek slobodne odvolať na základe písomnej žiadosti 
doručenej ktorémukoľvek Prevádzkovateľovi alebo prostredníctvom pobočky ktoréhokoľvek Prevádzkovateľa;

Viac informácií o poskytnutí súhlasu, právach Klienta a o podrobnostiach spracovania osobných údajov sú na webovej stránke  
www.365.bank a www.365life.sk v dokumentoch obsahujúcich informácie o ochrane osobných údajov.
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Dátum a miesto podpisu

Podpis sporiteľa

Podpis sporiteľa overil dňa

Meno, priezvisko, firemná pečiatka
a vlastnoručný podpis sprostredkovateľa

* Súlad osobných údajov s OP (číslo OP, PAS-u)

Poznámka
* Vyplní sa, pokiaľ žiadosť o zmenu sporiteľ vykonal na obchodnom mieste 365.life.

Pokiaľ sporiteľ nevyužije obchodné miesta 365.life, musí vyplnenú žiadosť zaslať	doporučeným	listom	na	adresu	365.life. Pokiaľ 
nebude žiadosť doručená takýmto spôsobom, 365.life nie je povinná vykonať požadované zmeny.
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