
Zoznam sprostredkovateľov 

pri spracovaní osobných údajov klientov spoločnosti SKPAY, a. s. 
aktualizované k 01.10.2022 

 

 

Spoločnosť SKPAY, a. s. IČO: 34 340 890, so sídlom: Námestie SNP 35, 811 01 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa: vložka č.: 5488/B  (ďalej len „SKPAY“) v 

nevyhnutných prípadoch poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám vrátane 

sprostredkovateľov, ktorí sú spracúvaním osobných údajov zmluvne poverení. Tieto osoby majú po právnej stránke 

postavenie príjemcov. Ich zoznam je uvedený nižšie: 

 

ePOUKAZ (na úhradu, Pay by square, na výplatu) 

• Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124 – príjem a spracovanie poukazov 

• 365.bank, a. s., IČO: 31 340 890 – spracovanie transakcií 

• PB Servis, a. s., IČO: 47 234 571 – archivácia dokumentácie 

 

Poštová karta/Rýchly výber, Rýchly vklad  

• Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124 – predaj produktu/služby, spracovanie transakcií 

• 365.bank, a. s., IČO: 31 340 890 – spracovanie transakcií 

• PB Servis, a. s., IČO: 47 234 571– archivácia dokumentácie 

• Merchant Payment Acquiring Services, s.r.o., IČO: 46 857 559 – správa informačného systému pre 

Poštové karty 

 

Karta SKPAY  

• Danubepay, a. s., IČO: 46 775 111 – správa informačného systému pre SKPAY karty, spracovanie 

transakcií 

• Global Payments Europe, s.r.o., IČO 270 88 936 – 3D secure 

• Vacuumlabs, s.r.o., IČO: 48 207 497 – správa webovej a mobilnej aplikácie SKPAY 

• Ahoj, a.s., IČO: 48 113 671 – predaj kariet 

• Austria Card, Platikkarten und Ausweissysteme Ges. M.b.H., registračné číslo DVR 0390089 –

personalizácia kariet 

• Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124  - prijímanie zmenových požiadaviek od klientov a realizácia 

transakcií na Pošte 

 

Prijímanie platobných kariet 

• SIA Central Europe, a. s., IČO 31 372 074 – spracovanie transakcií 

• DanubePay, a. s., IČO: 46 775 111 – spracovanie transakcií 

• PPF Banka, a. s., IČO: 47 116 129  – zúčtovanie transakcií 

• Global Payments Europe, s.r.o., IČO 270 88 936 – poskytovateľ platobnej brány, 3D secure 

• W2 Global Data Solutions Limited, IČO: 07669978 – overovanie klientov (screening)  

• Merchant Payment Acquiring Services s.r.o., IČO: 46 857 559 – spracovanie transakcií stravovacími 

kartami  

• Monet+, a.s., IČO: 26217783 – spracovanie transakcií stravovacím kartami v Českej republike 

• Nexi Payments  S.p.A. , IČO: 1725898 – poskytovateľ data centra, 3D secure, platobné brány 

• SIA Czech Republic, s.r.o. , IČO: 27391761 – dodávateľ POS terminálov pre Českej republike 

• SIA Central Europe, a.s. Magyarországi Fióktelepe , IČO: 01-17-001281 – dodávateľ POS terminálov pre 

Maďarsko, podpora príjimania platobných kariet 

• SIA RS, d.o.o., IČO: 20011408 – služby call centra pre Slovinsko a Chorvátsko 

• Softpay Aps, IČO: 41352272 – poskytovateľ SoftPOS riešenia 

 



ISO partneri, Referrral partneri, dodávatelia POS terminálov a platobnej brány, ďalší partneri v súvislosti 

s poskytovaním platobnej služby prijímania platobných operácií – tieto subjekty sú zákazníkom oznamované 

osobitne 

 

SKPAY AKO SPROSTREDKOVATEĽ:  

Spoločnosť SKPAY, a. s. súčasne v rámci niektorých produktov/služieb spracúva osobné údaje dotknutých osôb 

len ako sprostredkovateľ, a to na základe zmluvného poverenia jej zmluvných partnerov. V takomto prípade má po 

právnej stránke postavenie príjemcu. Zoznam týchto zmluvných partnerov je uvedený nižšie:  

 

Služba Western Union:  

• Western Union payment services Network EU/EEA Limited,  

• Western Union payment Services Ireland Limited,   

 

Služby cestujúcim:  

• Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO: 00 492 736  

 

ePOUKAZ na výplatu:  

• platitelia ePOUKAZov na výplatu  

 

Poštová karta: 

• Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124 

 

SKPAY karta:  

• Firemní klienti využívajúci kartu SKPAY  


