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Doplnenie iden  fi kácie zástupcu sporiteľa / žiadateľa

Číslo zmluvy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  slava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra  slava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B, Klientska linka: 0850 111 464 
(ďalej len „NN DSS“)

1. Sporiteľ/žiadateľ vyhlasuje, že nie je držiteľom zelenej karty. Ak ste držiteľom zelenej karty, označte krížikom.     Áno 
2. Sporiteľ/žiadateľ vyhlasuje, že jeho zástupca, inves  čný poradca alebo splnomocnenec nie je americká osoba. Ak váš zástupca, 

inves  čný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba, označte krížikom.     Áno 
3. Sporiteľ/žiadateľ vyhlasuje, že nemá trvalé bydlisko, kontaktnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných krajinách 

uvedených na www.nn.sk/zrk. Ak máte trvalé bydlisko, kontaktnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných krajinách 
uvedených na www.nn.sk/zrk, označte krížikom a vyplňte formulár Doplnenie iden  fi kácie sporiteľa.     Áno 

4. Sporiteľ/žiadateľ vyhlasuje, že nie je poli  cky exponovaná osoba. Ak ste poli  cky exponovaná osoba, označte krížikom a vyplň-
te formulár Doplnenie iden  fi kácie sporiteľa.     Áno 

V1 dňa

Vyhlásenia

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Podpis iden  fi kovanej osoby / 
osoby oprávnenej konať za spoločnosť1

*1* *DIDEN*

Titul pred menom Meno a priezvisko / Obchodné meno spoločnos   Titul za menom Pohlavie

Trvalý pobyt / Sídlo – Ulica, číslo domu, obec, štát PSČ

Miesto narodenia (mesto a štát); ak pole nevyplníte, má sa za to, že miestom narodenia je SR

Rodné číslo / IČO Telefonický kontakt Štátna príslušnosť 

Osoba oprávnená konať za spoločnosť

Druh dokladu totožnos   Číslo dokladu totožnos  

Osobné údaje iden  fi kovanej osoby1

 muž   žena

 Zástupca sporiteľa2     Zástupca žiadateľa2
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Poučenie o spracúvaní osobných údajov
NN DSS si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) 
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOÚ“) plní svoju informačnú 
povinnosť voči nasledovným dotknutým osobám: zástupca sporiteľa, zástupca žiadateľa ako oprávnenej osoby alebo dedi-
ča a prípadne iné dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely súvisiace s výkonom starobného 
dôchodkového sporenia zo strany NN DSS (ďalej len „dotknuté osoby“).
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bra  -
slava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN DSS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb, 
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 
Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vyma-
zanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu 
dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Účel spracúvania osobných údajov: výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona č. 43/2004 
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade so zmluvou o starobnom dôchod-
kovom sporení sporiteľa / Dohodou o vyplácaní dôchodku programovým výberom (ďalej len „Zmluva“). Poskytnu  e osob-
ných údajov je nevyhnutné pre vykonanie úkonov súvisiacich s výkonom starobného dôchodkového sporenia v súlade so 
Zmluvou a Zákonom.
Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnos   NN DSS v zmysle § 54a Zákona 
alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie 
Zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). 
Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – fi nanční agen   v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o fi nančnom 
sprostredkovaní a fi nančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „Zákon o fi nančnom sprostredkovaní“) a iné fyzické 
osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých NN DSS získava osobné údaje dotknutých osôb; príjemca 
spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vy-
máhanie pohľadávok NN DSS; príjemca vykonávajúci audítorské činnos   podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci 
správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia 
archivácie dokumentov, príjemca, prostredníctvom ktorého NN DSS vykonáva výplaty vyplývajúce zo Zmluvy v prospech 
dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca – NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holand-
ské kráľovstvo a akákoľvek osoba, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových 
riešení, právny zástupca NN DSS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.
Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a doba nevyhnutne potrebná 
na plnenie práv a povinnos   NN DSS vyplývajúcich zo Zmluvy a Zákona, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnos   Zmlu-
vy. Aktuálne informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb sú prístupné na www.nndss.sk.

1 V prípade nevyplnenia bude považované doplnenie iden  fi kácie za neúplné.
2 Zástupca na základe plnej moci, z rozhodnu  a štátneho orgánu, na základe zákona.
3 Nie je potrebné uvádzať v prípade, ak ide o zamestnanca NN DSS alebo zamestnanca maklérskej spoločnos  . 
4 Zástupcom maklérskej spoločnos   sa rozumie zamestnanec, člen štatutárneho orgánu alebo podriadený fi nančný agent 

maklérskej spoločnos  . 
5 Maklérskou spoločnosťou sa rozumie samostatný fi nančný agent, ktorý má s NN DSS uzatvorenú zmluvu o vykonávaní 
fi nančného sprostredkovania.

Finančný agent / zamestnanec NN DSS / zástupca4 maklérskej spoločnos  5, týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že iden  fi koval a 
overil iden  fi káciu osoby na základe jeho dokladu totožnos  :

Údaje zamestnanca NN DSS/ viazaného fi nančného agenta NN DSS
IdMA Číslo registrácie v NBS3 Meno a priezvisko Podpis 

Údaje zástupcu4 maklérskej spoločnos  5

Obchodné meno maklérskej spoločnos  5 IdMA maklérskej spoločnos  5

IdMA zástupcu4 Číslo registrácie v NBS3 zástupcu4 Meno a priezvisko zástupcu4 Podpis zástupcu4 

Iden  fi kácia a overenie iden  fi kácie osoby

Je potrebné priložiť overený doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie (napr. rodný list dieťaťa pri maloletej osobe, 
rozhodnu  e súdu o zverení maloletého do opatery, splnomocnenie).
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