
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, 
právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch 
Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“). 
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk v časti Služby 
pre vás/Informácie pre klientov.

Odvolanie súhlasu na spracúvanie  
osobných údajov na marketingové účely

CS_OSMU_034/01_0518/0520

V súvislosti s prijatím Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov sa s účinnosťou od 25. mája 2018 toto 
nariadenie vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného 
členského štátu a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, obe so sídlom Pribinova 
10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej spoločne ako „poisťovňa MetLife“).

Jedným z Vašich práv je kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové 
účely. Túto žiadosť môže zaslať len poistník. Odvolanie súhlasu je veľmi jednoduché, stačí keď vyplníte doleuvedené údaje 
alebo ich uvediete do e-mailu. Tento formulár môžete buď vytlačiť, vyplniť, podpísať alebo ho vyplniť priamo vo Vašom 
počítači (je to editovateľný formulár) vytlačiť ho, podpísať a doručiť do poisťovne MetLife jedným z nižšie uvedených 
spôsobov. V prípade, že žiadosť zasielate elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom Klientskej zóny poisťovne MetLife) 
nie je potrebný Váš podpis.

Meno a priezvisko poistníka: 

Rodné číslo poistníka: 

Korešpondenčná adresa poistníka: 

Čísla poistných zmlúv, ku ktorým si neprajete zasielať marketingové informácie: 

Žiadateľ

Takúto žiadosť môžete poslať:
• e-mailom na adresu: metlife@metlife.sk 
• Poštou alebo osobne, doručením do sídla poisťovne MetLife  na adresu:
 MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
 Pribinova 10,
 811 09 Bratislava
• z Vašej dátovej schránky ak ste registrovaným používateľom Klientskej zóny poisťovne MetLife

Nie je potrebný úradne osvedčený podpis.
 

Podpísané v 

Dňa 

Podpis 
žiadateľa
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