
AKO SPRACÚVAME A POSKYTUJEME VAŠE 
OSOBNÉ ÚDAJE 

 

Účel spracúvania Právny dôvod Tretia strana 

Cenová ponuka / Vznik poistenia 

Vytvorenie vzťahu s 
klientmi, vrátane 
podvodov, 
sprenevery, boja 
proti legalizácii 
príjmov z trestnej 
činnosti a kontrola 
sankcií 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Dodržiavanie súladu so zákonnými povinnosťami 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (na zabezpečenie toho, 
aby klient spadal do nami akceptovaného rizikového profilu a 
pri prevencii trestných činov a podvodov) 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Súhlas 

• Zásadný verejný záujem 

• Databázy pre boj 
proti podvodom 

Kontrola úverového 
rizika, ak na seba 
preberáme 
akékoľvek úverové 
riziko 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (na zabezpečenie toho, 
aby klient spadal do nami akceptovaného rizikového profilu a 
pri prevencii trestných činov a podvodov) 

• Úverové 
referenčné 
agentúry 

Hodnotenie rizík, 
ktoré majú byť kryté 
poistením a ich 
uspôsobenie 
príslušnému 
poisťovateľovi, k 
poistnej zmluve a k 
poistnému 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (na určenie 
pravdepodobného rizikového profilu a vhodného poisťovateľa 
a poistného produktu)  

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Súhlas 

• Zásadný verejný záujem 

• Poisťovateľ  

 

Správa poistných zmlúv 

Všeobecná 
starostlivosť o 
klientov vrátane 
komunikácie s 
klientmi 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (pre účely komunikácie s 
klientmi, oprávnenými a poškodenými osobami s cieľom 
dojednať a umiestniť poistné krytie a uspokojiť nároky z 
poistných udalostí podľa jednotlivých poistných zmlúv)  

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Súhlas 

• Zásadný verejný záujem 

 

Inkasovanie a 
vrátenie poistného, 
vyplácanie nárokov 
z poistných udalosti 
a spracovanie a 
sprostredkovanie 
iných platieb 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (pre vymáhanie dlhov z 
našich pohľadávok) 

• Poisťovatelia 

• Banky 

• Vymáhatelia 
pohľadávok 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riešenie poistných udalostí 

Správa poistných 
udalostí 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (pomáhať našim 
klientom pri posudzovaní a uplatňovaní nárokov z poistných 
udalostí) 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Súhlas 

• Zásadný verejný záujem  

• Poisťovatelia 

• Likvidátori 
poistných 
udalostí 

• Právnici 

• Znalci 

• Odborníci 

• Tretie strany, 
ktoré sa 
zaoberajú 
riešením 
poistných 
udalostí, ako sú 
napr. zdravotnícki 
pracovníci 

Obhajoba  a 
vymáhanie 
právnych nárokov z 
poistných udalostí 
pred súdom 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (pomáhať našim 
klientom pri posudzovaní a uplatňovaní nárokov) 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Vytvorenie, obhajoba a súdne stíhanie právnych nárokov 

• Poisťovatelia 

• Likvidátori 
poistných 
udalostí 

• Právnici 

• Znalci 

• Odborníci 

• Tretie strany, 
ktoré sa 
zaoberajú 
riešením 
poistných 
udalostí, ako sú 
napr. zdravotnícki 
pracovníci 

Vyšetrovanie a 
súdne stíhanie 
podvodov 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu k jednotlivcovi (ak je klientom) 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (na pomoc pri prevencii 
a odhaľovaní podvodov) 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Vytvorenie, obhajoba a súdne stíhanie právnych nárokov 

• Súhlas  

• Zásadný verejný záujem 

• Poisťovatelia 

• Právnici 

• Polícia 

• Odborníci 

• Iní poisťovatelia 

• Databázy pre boj 
proti podvodom 

• Tretie strany 
zapojené do 
vyšetrovania 
alebo trestného 
stíhania, ako sú 
napr. súkromní 
vyšetrovatelia 

Obnovy poistných zmlúv 

Za účelom 
komunikácie s 
klientom s  cieľom 
zabezpečenia 
obnovy poistnej 
zmluvy 

• Plnenie našej zmluvy vo vzťahu ku klientovi 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (pre účely komunikácie s 
klientom s cieľom dojednať pokračovanie poistného krytia) 

• Poisťovatelia 

 

 



Počas životného cyklu poistenia 

Marketingové 
analýzy a priamy 
marketing, vrátane 
anonymizácie 
údajov 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (predkladanie 
relevantných ponúk klientom)  

• Ak nemáme existujúci vzťah s jednotlivcom, súhlas 

• Poisťovatelia 

• Spoločnosti 
v skupine MMC 

Prenos účtovníctva, 
predaj spoločnosti a 
reorganizácia 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (primerané 
štruktúrovanie nášho podnikania) 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov: 

(napr. informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 

záznamoch): 

• Súhlas 

• Spoločnosti 
v skupine MMC  

• Súdy 

• Kupujúci 
(potenciálny a 
skutočný) 

Modelovanie 
všeobecného rizika 

• Legitímne záujmy spoločnosti Marsh (vytváranie rizikových 
modelov, ktoré umožňujú umiestňovať riziko u príslušných 
poisťovateľov): 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch: 

• Súhlas 

 

Dodržiavanie našich 
zákonných alebo 
regulačných 
povinností 

• Dodržiavanie súladu so zákonnými povinnosťami 

Pre spracúvanie Osobitných kategórií osobných údajov (napr. 
informácie o zdravotnom stave a údaje o trestných 
záznamoch): 

• Vytvorenie, obhajoba a súdne stíhanie právnych nárokov 

• Súhlas 

• Regulátori 
poistného trhu, 
úrady na ochranu 
osobných údajov 
a iné regulačné 
orgány  

• Polícia 

• Poisťovatelia  

 


