
Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií 
umiestnených na internetovej stránke www.moneytoo.sk (ďalej len internetová stránka) pre 
používateľov tejto internetovej stránky (ďalej len „Používateľ“).Internetová stránka je prevádzkovaná 
spoločnosťou Online Finance s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 50 208 721, zapísaná 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 19827/B (ďalej len 
„Online Finance s.r.o.“). 
Prihlásením sa na internetovú stránku vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito všeobecnými 
podmienkami. Ak Používateľ s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasí, je povinný internetovú 
stránku bezodkladne opustiť. 
Na internetovej stránke sa umiestňujú informácie adáta alebo sa tieto dáta a informácie vyplnení údajov v 
príslušnej on-line aplikácii. Informácie a dáta sa týkajú tuzemských služieb finančných inštitúcií, ktoré 
používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančného trhu, 
alebo služieb mobilných operátorov registrovaných v SR alebo služieb poskytovateľov a dodávateľov 
energií (ďalej len „Produkty“). Informácie vytvárajú profil produktov z pohľadu vybraných kategórií. 
Prístup k týmto informáciám je bezodplatný. 
Zverejnenie jednotlivých informácií a dát týkajúcich sa konkrétnych Produktov jezávislé od získania 
informácií odfinančnejinštitúcie alebo mobilnéhooperátora alebo dodávateľaenergií. Online Finance 
s.r.o. nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek aktuálnosť alebo zmenu zmluvných podmienok alebo 
sadzieb ani za prípadné škody a/alebo nároky vzniknuté používateľovi v súvislosti s použitím týchto 
i nformácií a dát. 
Internetová stránka je chránená predpismi o ochrane práv duševného vlastníctva. 
Používateľ na internetovej stránke udeľuje jednotlivé súhlasy na spracovanie jeho osobných údajov na účely 
špecifikované v jednotlivých súhlasoch podľa podmienok v nich uvedených. 
 
 
Práva Používateľa pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov. 
Používateľ ako dotknutá osoba má právo na: 
 

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 
 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 je dotknutá osoba oprávnená 
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje 
na spracúvanie, 
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely 

priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)  zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. 
3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 
ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyslovením 



oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a 
právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním 
osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka 
dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie 
dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti 
dovolia. 

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo 
u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by 
malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe 
úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať 
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej 
formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že 
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania 
a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

5. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú 
upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci 
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal 
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe 
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu 
na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

 
Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa.........a účinnosť dňom zverejnenia. 
Online finance s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto všeobecných podmienok. 


