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OZNÁMENIE O ÚMRTÍ
(VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Identifikačné údaje poručiteľa
Meno
05_2018

Priezvisko
Rodné číslo
Dátum narodenia*
Adresa trvalého bydliska
* vyplňte, ak rodné číslo nie je pridelené
Kontaktné údaje osoby nahlasujúcej úmrtie
Meno a priezvisko
Korešpondenčná adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
PRÍLOHY:
Úmrtný list
Iné
V súlade s oznámením o úmrtí poručiteľa týmto súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných
údajov uvedených v tomto oznámení a sprievodných dokumentoch v informačných systémoch spoločnosti
mBANK SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo:
001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné
oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B,
(ďalej len „mBank” alebo „Poistník“), je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to pre účely
oznámenia úmrtia a vysporiadania dedičstva v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto dokumente
a sprievodných dokumentoch. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou mBank sú
uverejnené na internetovej stránke mbank.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.
Poučenie o podmienkach spracúvania osobných údajov
Potvrdzujem, že som bol pred podpisom dokumentu oboznámený so všetkými podmienkami spracúvania
mojich osobných údajov (najmä s informáciami podľa čl. 13 Nariadenia a §19 Zákona o ochrane osobných
údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle mBank), ako aj uvedeným v tomto dokumente.
ÁNO
Doplňujúce informácie:

V

dňa
Podpis oznamovateľa úmrtia

Dňa

prevzal
Meno, priezvisko a podpis poradcu mBank
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