
  
 

 
PRE ZASIELANIE PEŇAZÍ/ TO SEND MONEY               
Vyplňte túto časť tlačiva a predložte platný identifikačný doklad / Complete this portion of form and present with valid I.D. 
 
Krajina určenia /       Mesto (požadované len v niektorých štátoch) /  
Destination country _____________________________________________ City (if required) ___________________________________ 
Čiastka k odoslaniu / Mena 
Amount/ Currency     _______________________________  
Meno a priezvisko prijímateľa /  
First and Last Name of the Receiver _______________________________________________________________________________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRE PRÍJEM PEŇAZÍ/ TO RECEIVE MONEY           
Vyplňte túto časť tlačiva a predložte platný identifikačný doklad / Complete this portion of form and present with valid I.D. 
 
Meno a priezvisko odosielateľa / 
First and Last Name of the Sender _________________________________________________________________________________________ 
Krajina odoslania /      Očakávaná čiastka/ Mena 
Country money sent from ________________________________________        Expected Amount/ Currency   ______________________ 
 

Kontrolné číslo peňažného prevodu – MTCN / Money Transfer Control Number   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Údaje na vyžiadanie / If required 
Odkaz / Message  ______________________________________________________ 
Kontrolná otázka / Test Question _____________________________ Kontrolná odpoveď / Test Answer  ______________________ 
Účel platby / Purpose of the transaction  __________________________________________________________________________________ 
Telefónne číslo/mobilné číslo/e-mail / Telephone no./Mobile no./E-mail* ________________________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POVINNÝ ÚDAJ / MANDATORY:    Ste politicky exponovaná osoba? / Are You politically exposed person? (PEP)         ÁNO/YES      NIE/NO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     12 810 (04/14) 
*Pokiaľ sa rozhodnete uviesť svoje telefónne číslo pevnej linky a/alebo mobilného telefónu a/alebo svoj e-mail v nepovinných položkách v hornej časti, dávate nám tým výslovný súhlas k zasielaniu obchodných správ prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov (telefón/SMS/MMS/e-mail), vo forme informácií o prevodoch, prostredníctvom SMS a súhlasíte, že ste výlučne zodpovedný za všetky poplatky účtované poskytovateľom týchto služieb. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PODMIENKY, ZA KTORÝCH JE SLUŽBA POSKYTOVANÁ, SÚ UVEDENÉ NA ZADNEJ STRANE TOHTO FORMULÁRA. PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO PODMIENKY, NAJMÄ PODMIENKY  
TÝKAJÚCE SA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. OKREM POPLATKU ZA PREVOD PEŇAZÍ WESTERN UNION SI JEHO AGENTI INKASUJÚ TIEŽ ZISK Z KONVERZIE MIEN. ĎALŠIE 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O KONVERZII MIEN A O PRÁVNYCH OBMEDZENIACH, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ONESKORENIE PEŇAŽNÉHO PREVODU, SÚ TIEŽ UVEDENÉ NA ZADNEJ STRANE TOHTO FORMULÁRA. 
POZOR NA NEBEZPEČENSTVO PODVODOV! BUĎTE POZORNÝ, POKIAĽ BUDETE NEZNÁMOU OSOBOU POŽIADANÝ O ZASLANIE PEŇAZÍ. ÚDAJE O TRANSAKCII NEOZNAMUJTE ŽIADNEJ INEJ OSOBE, AKO 
SAMOTNÉMU PRÍJEMCOVI. 
Pokiaľ odosielate peniaze neznámej osobe, alebo neznáma osoba po Vás požaduje, aby ste prevodom zaplatili za tovar alebo službu pred jeho samotným dodaním (vrátane ponúk na internete), za dopravu, zálohu na zabezpečenie 
nájomnej zmluvy na bývanie, ktoré ste ešte nevideli, alebo za umožnenie výplaty výhry v lotérii alebo stávkovaní, vystavujete sa riziku straty peňazí. Ak aj napriek tomu takýto prevod odošlete, urobíte tak výlučne na Vaše 
vlastné riziko. Tomuto riziku sa môžete vyhnúť, pokiaľ budete postupovať podľa nasledujúcich Podmienok pre službu peňažných prevodov. Venujte prosím pozornosť textu týkajúcemu sa ZODPOVEDNOSTI v texte 
Podmienok pre službu peňažných prevodov, ktorý je umiestnený na zadnej strane tohto formulára. Chráňte sa pred spotrebiteľskými podvodmi. Western Union nezodpovedá za správne a riadne dodanie tovaru alebo služieb 
zaplatenými prostredníctvom prevodov pod značkou Western Union. Buďte opatrný, pokiaľ ste neznámou osobou požiadaný o zaslanie peňazí. Neprezrádzajte detaily peňažného prevodu tretím stranám. Neoznamujte detaily 
peňažného prevodu nikomu inému, ako samotnému príjemcovi platby. Pokiaľ tak urobíte, dávate tým možnosť tejto osobe docieliť výplatu peňažného prevodu. 

 
** Podpisom tohto formulára: 

1. Dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, uvedených vo formulári, pobočkám Western Union, ktoré sú mimo Európsky hospodársky priestor, vrátane Spojených štátov amerických, za účelom poskytovania služby 
prevodu peňazí mojej osobe a ďalšieho spracovania údajov tak, ako je to špecifikované v časti Ochrana  dát v podmienkach služby. 

2. Výslovne súhlasím so spracúvaním a zhromažďovaním týchto osobných údajov a s ich využitím pre marketingové účely. 
3. Potvrdzujem správnosť a úplnosť mnou poskytnutých informácií a prijímam podmienky služby uvedené na druhej strane tohto formulára.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY PEŇAŽNÝCH PREVODOV  spoločnosti WESTERN UNION ® (ďalej len "Služba")  
 
Službu poskytuje spoločnosť Express Service, s. r. o. (ďalej len „Express Service“) v spojení s Western Union Financial Services, Inc. (Americká spoločnosť pre prevody peňazí do a z USA, Kanady a Mexika a pre obchodné 
transakcie) a Western Union International Limited (írska spoločnosť pre transakcie na ostatných územiach) (ďalej spoločne len "Western Union").  
 
Poskytovateľ je slovenská spoločnosť so sídlom Ventúrska 14, Bratislava 1 811 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel - Sro, vložka 26898/B. Zákazníci môžu poskytovateľa kontaktovať na čísle 
uvedenom nižšie, kde získajú aj informácie o adresách a otváracích hodinách pobočiek.  
 
Nad poskytovateľom vykonáva finančný dohľad Národná banka Slovenska, ktorú môže zákazník kontaktovať poštou na adrese Imricha Karvaša 1, Bratislava.  
 
Poskytovateľ v spolupráci s Western Union ponúka peňažné prevody v tuzemsku i v zahraničí sám alebo prostredníctvom svojich zástupcov. Právo na využívanie Služby majú len plnoleté osoby. Každému peňažnému prevodu je 
pridelené jedinečný identifikátor - kontrolné číslo peňažného prevodu (Money Transfer Control Number - "MTCN"). Peňažné prevody sa obvykle vyplácajú v hotovosti, niektorí zástupcovia však môžu ponúkať, alebo si príjemca 
môže zvoliť alternatívne spôsoby prijatia finančných prostriedkov. Odosielateľ splnomocňuje Western Union, aby rešpektovala voľbu príjemcu, aj keby sa líšila  od spôsobu výplaty, ktorý určil odosielateľ.  
   
Vyplnením formulára "Zasielanie peňazí" ("To Send Money"), poskytnutím prostriedkov, ktoré majú byť odoslané, preukázaním sa totožnosti požadovaným spôsobom a podpisom formulára odosielateľ súhlasí s vykonaním 
peňažného prevodu. Odosielateľ je povinný príjemcu o peňažnom prevode  informovať.  
 
Pre výplatu peňažných prostriedkov v hotovosti je príjemca povinný preukázať svoju totožnosť a poskytnúť všetky podrobnosti o peňažnom prevode požadovaných zo strany Express Service a Western Union, vrátane mena 
odosielateľa, krajiny pôvodu, mena príjemcu, približnej sumy a splnenia ďalších podmienok alebo požiadaviek uplatňovaných v krajine sídla zástupcu Western Union, napr. MTCN, ktoré je pre príjem peňazí v niektorých krajinách 
povinné. Výplata v hotovosti sa vykoná osobe, ktorú Express Service, Western Union alebo jej zástupca považuje, po overení totožnosti, za oprávnenú prijať prostriedky z peňažného prevodu. Platba v hotovosti môže byť 
vykonaná aj v prípade chybného vyplnenia formulára príjemcom. Express Service, Western Union, ani jej zástupcovia , neporovnávajú formulár "Zasielanie peňazí"  („To send Money“) s formulárom "Príjem peňazí" ("To Receive 
Money") na overenie adresy príjemcu. V niektorých krajinách výplaty sa môže od príjemcu vyžadovať preukázanie totožnosti, zodpovedanie kontrolnej otázky alebo oboje, aby mu mohli byť prostriedky z peňažného prevodu 
vyplatené v hotovosti. Kontrolná otázka nie je doplňujúcim bezpečnostným prvkom a nemôže byť použitá na načasovanie alebo zdržanie výplaty prostriedkov z peňažného prevodu a v niektorých štátoch je zakázaná.  
 
Prostriedky na výplatu sú príjemcovi dostupné najneskôr do troch pracovných dní s výnimkou prípadov, ak záväzné právne predpisy obsahujú osobitné požiadavky. Prostriedky z bežných peňažných prevodov sú zvyčajne 
pripravené na výplatu do niekoľkých minút, a to v závislosti na prevádzkovej dobe miesta výplaty. V prípade dostupnosti služby "nasledujúci deň" alebo "dva dni", sú prostriedky pripravené na výplatu príjemcovi do 24 alebo 48 
hodín od času odoslania prostriedkov. V niektorých krajinách môže dochádzať k omeškaniu platieb a môžu sa uplatňovať ďalšie obmedzenia. Viac podrobností zákazník získa na nižšie uvedenom telefónnom čísle.  
 
Podľa platných právnych predpisov je subjektom poskytujúcim prevody peňazí zakázané obchodovať s niektorými jednotlivcami a krajinami. Express Service a Western Union sú povinní kontrolovať všetky transakcie podľa 
zoznamov  poskytovaných vládami krajín a území, kde vykonávajú svoju činnosť, vrátane Úradu pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA (Office of Foreign Assets Control - OFAC) a Európskej únie. Ak je zistená 
prípadná zhoda, Express Service a Western Union  preskúma transakciu s cieľom zistenia, či meno obsiahnuté v transakcii je v skutočnosti subjektom v príslušnom zozname. Príležitostne môže byť klient požiadaný o ďalšie 
preukázanie totožnosti a iné dodatočné informácie, dôsledkom čoho môže dôjsť k oneskoreniu peňažného prevodu. Táto legislatívna požiadavka sa vzťahuje na všetky transakcie spracovávané  Express Service a Western Union 
(vrátane prevodov, ktoré majú pôvod a miesto určenia mimo USA).  
 
POPLATKY ZA PREVOD - Písomné informácie o poplatkoch účtovaných Express Service a Western Union odosielateľovi za vykonanie peňažného prevodu sú buď dostupné na viditeľnom mieste v sídle zástupcu Western 
Union, alebo poskytnuté odosielateľovi pred vykonaním platobného príkazu. Všetky poplatky za peňažný prevod hradí odosielateľ, ak  právne predpisy platné v krajine určenia nestanovia niečo iné. V niektorých prípadoch môže 
platba za peňažný prevod podliehať miestnym daniam a poplatkom za služby.  
 
DEVÍZY - Prostriedky z peňažného prevodu sú štandardne vyplácané v mene krajiny určenia (v niektorých krajinách je vyplatenie možné len v alternatívnej mene). Konverzie medzi menami sa riadia aktuálnym devízovým kurzom 
Western Union. Devízové kurzy Western Union sú stanovené na základe komerčných medzibankových kurzov a zahŕňajú aj maržu. Väčšina devízových kurzov Western Union je upravovaná niekoľkokrát denne podľa vývoja 
príslušných kurzov na finančných trhoch.  
 
Ku konverzii medzi menami dochádza v čase odoslania prostriedkov na prevod a príjemcovi je vyplatená čiastka v cudzej mene uvedená na formulári. V niektorých krajinách však platné právne predpisy vyžadujú, aby konverzia 
medzi menami pri peňažných prevodoch prebehla až v okamihu vyplatenia prostriedkov. Ak odosielateľ prevádza peniaze do takejto krajiny, je devízový kurz uvedený vo formulári len ako odhad a skutočný výmenný kurz sa 
stanoví až v čase výplaty.  Zástupcovia Western Union môžu príjemcom ponúknuť možnosť výplaty prostriedkov v inej mene, než mena zvolená odosielateľom. V takom prípade môže Western Union (jeho zástupcovia, mobilní 
operátori alebo poskytovatelia účtov) vykonať dodatočné zrážky pri prevode prostriedkov odosielateľa  na menu zvolenú príjemcom. Ak si odosielateľ zvolí ako menu výplaty inú než je národná mena v krajine určenia, nemusí byť 
zvolená mena výplaty dostupná vo všetkých platobných miestach v danej krajine, alebo nemusí byť dostupná v dostatočne malých nomináloch, aby bolo možné vyplatiť celý peňažný prevod. V takýchto prípadoch môže zástupca 
vyplatiť časť alebo všetky prostriedky z peňažného prevodu v národnej mene podľa miesta určenia. Devízový kurz Western Union môže byť menej výhodný ako niektoré verejne vyhlásené komerčné devízové kurzy používané v 
transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. Všetky rozdiely medzi devízovým kurzom Western Union ponúkaným zákazníkom a skutočne použitým devízovým kurzom si spolu s poplatkami za prevod ponechá 
Western Union (a v niektorých prípadoch jeho zástupcovia, mobilní operátori alebo poskytovatelia účtu). Ďalšie informácie o výmenných kurzoch pre konkrétne krajiny určenia sú dostupné na nižšie uvedenom telefónnom čísle 
alebo na internetových stránkach www.westernunion.com.  
 
PEŇAŽNÉ PREVODY VYKONÁVANÉ MEDZI BANKOVÝMI ÚČTAMI- Príjemcovi môžu vzniknúť dodatočné výdavky, ak obdrží prostriedky odosielateľa prostredníctvom mobilného telefónu alebo na účet tam, kde sú tieto služby 
dostupné. Peňažné prevody musia byť odoslané na  účet  vedený v tuzemskej mene (prijímateľa), inak bude suma prepočítaná vlastným kurzom prijímajúcej finančnej inštitúcie, prípadne môže byť ňou odmietnutá. Dohoda 
príjemcu s jeho mobilným operátorom, poskytovateľom účtu mobilnej peňaženky alebo poskytovateľom iného účtu upravuje podmienky účtu a stanovuje ich práva a povinnosti, poplatky, dostupnosť prostriedkov a obmedzenia 
účtu. V prípade, že číslo účtu (vrátane čísla mobilného telefónu pre mobilný účet) nekorešponduje s menom príjemcu, budú prostriedky pripísané na číslo účtu uvedené odosielateľom. Western Union môže mať účasť na 
poplatkoch spojených s používaním účtu. Western Union nebude zodpovedať  odosielateľovi, ani majiteľovi účtu za poplatky, výmenné kurzy použité pri konverzii na domácu menu, za konanie alebo opomenutie poskytovateľa 
finančných služieb v mieste určenia alebo za konanie alebo opomenutie  sprostredkovateľa finančných služieb.  
 
SMS - v niektorých krajinách umožňuje Western Union bezplatné SMS notifikácie odosielateľovi o výplate platby príjemcovi, alebo oznámenie príjemcovi, že prostriedky sú pripravené na výplatu. Poplatky účtované treťou stranou 
- poskytovateľom služby SMS - znáša výlučne odosielateľ alebo príjemca. Western Union nezodpovedá za žiadne poplatky spojené s SMS správami. Ak to umožňujú platné právne predpisy, bude SMS správa odoslaná na číslo 
mobilného telefónu odosielateľa a / alebo príjemcu, poskytnutého v čase transakcie. Western Union odošle správu SMS do príslušného dátového centra, za doručenie správy  však zodpovedá tretia strana a Western Union 
nezodpovedá za prípadné nedoručenie správy. Western Union a Express Service nezodpovedajú za technické zlyhania, ku ktorým dôjde mimo ich vlastných systémov.  
 
VRÁTENIE PEŇAZÍ A POPLATKOV - Express Service vráti sumu istiny peňažného prevodu na základe písomnej žiadosti odosielateľa zaslanej na vyššie uvedenú adresu listom alebo e-mailom, pokiaľ sa výplata príjemcovi 
neuskutoční v priebehu 45 dní. Express Service vráti poplatok za prevod na základe písomnej žiadosti odosielateľa doručenej na vyššie uvedenú adresu listom alebo e-mailom, ak prostriedky na výplatu nebudú príjemcovi 
dostupné do troch pracovných dní a ak meškanie bolo spôsobené okolnosťami mimo kontroly Express Service, Western Union (alebo jej zástupcov), ako sú požiadavky a obmedzenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
nepriaznivé počasie alebo zlyhanie telekomunikačných prostriedkov. Výplata niektorých peňažných prevodov sa môže oneskoriť, najmä v dôsledku požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov platných v 
Spojených štátoch amerických alebo v iných štátoch. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi si môže Express Service z prostriedkov z peňažných prevodov, ktoré nebudú vyplatené do jedného roka od dátumu 
odoslania, strhnúť  poplatok.  
 
WESTERN UNION NEZARUČUJE DORUČENIE ALEBO VHODNOSŤ AKÉHOKOĽVEK TOVARU ALEBO SLUŽBY ZAPLATENEJ PROSTREDNÍCTVOM PEŇAŽNÉHO PREVODU WESTERN UNION. TRANSAKČNÉ ÚDAJE 
ODOSIELATEĽA SÚ DÔVERNÉ A NESMÚ BYŤ POSKYTNUTÉ ŽIADNEJ INEJ OSOBE OKREM PRÍJEMCU. WESTERN UNION TÝMTO VARUJE ODOSIELATEĽA PRED PREVODMI PROSTRIEDKOV NEZNÁMEJ OSOBE. 
WESTERN UNION ANI JEHO ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY, AK ODOSIELATEĽ OZNÁMI TRANSAKČNÉ ÚDAJE INEJ OSOBE AKO PRÍJEMCOVI. EXPRESS SERVICE, WESTERN UNION 
ALEBO JEHO ZÁSTUPCOVIA NEZODPOVEDAJÚ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ  ONESKORENÍM, NEVYPLATENÍM ALEBO NEÚPLNOU VÝPLATOU PEŇAŽNÉHO PREVODU ALEBO NEDORUČENÍM SPRIEVODNEJ SPRÁVY, 
ČI UŽ ZAPRÍČINENÉ NEDBALOSŤOU NA STRANE ICH ZAMESTNANCOV ALEBO ZÁSTUPCOV ALEBO INÝMI DÔVODMI, KTORÉ PRESAHUJÚ SUMU ROVNAJÚCU SA EKVIVALENTU 500,- EUR (OKREM VRÁTENIA  
SUMY ISTINY PEŇAŽNÉHO PREVODU A POPLATKU ZA PREVOD). EXPRESS SERVICE, WESTERN UNION ALEBO JEHO ZÁSTUPCOVIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA NEPRIAME, MIMORIADNE, 
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NAJMÄ ZA STRATU ZISKU. VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ EXPRESS SERVICE ZA ODŠKODNENIE V DÔSLEDKU 
HRUBÉHO PORUŠENIA ALEBO ÚMYSELNÉHO ODBORNÉHO POCHYBENIA ZO STRANY EXPRESS SERVICE V TÝCH JURISDIKCIÁCH, KDE JE TAKÉTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI NEPPRÍPUSTNÉ.  
V PRÍPADE AK SA SLUŽBA VYUŽÍVA NA ÚHRADU FAKTÚRY ALEBO INÉHO ZÁVÄZKU, PLATBA EXPRESS SERVICE ALEBO WESTERN UNION NERUŠÍ POVINNOSŤ ODOSIELATEĽA UHRADIŤ TAKÝTO ZÁVÄZOK.  
Express Service a Western Union si vyhradzujú právo meniť bez oznámenia  Službu. Express Service,  Western Union a jej zástupcovia spoločnosti môžu odmietnuť poskytnúť Službu ktorejkoľvek osobe bez uvedenia dôvodu, 
predovšetkým preto, aby zabránili podvodu, legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo financovaniu terorizmu alebo aby dodržiavali platné právne predpisy, príkaz súdu alebo požiadavky správneho orgánu.  
 
Pre podanie sťažnosti môže zákazník kontaktovať príslušný miestny  úrad. Kontaktné údaje týchto úradov sú dostupné na  
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf  
 
OCHRANA DÁT - osobné údaje klientov sú spracúvané podľa platných právnych predpisov. Spracúvateľom osobných údajov sú Express Service, Western Union International Limited a Western Union Financial Services Inc. 
(identifikačné údaje týchto spoločností sú uvedené v úvode tohto dokumentu). Dáta sú spracúvané v rozsahu potrebnom na poskytnutie Služby. Western Union používa osobné údaje (ďalej len "Údaje") uvedené na príkaze na 
vykonanie platby spolu s ďalšími informáciami, ktoré sú získané alebo vytvorené počas existencie vzťahu klienta s Western Union, ako sú podrobnosti o transakcii alebo vernostnom programe, histórii transakcie a marketingových 
preferenciách, na účely poskytovania požadovaných služieb a na ďalšie účely, ako je spravovanie, klientská služba, validácia užívateľa, ochrana pred podvodmi a činnosti spojené s rozvojom podnikania. Western Union môže tiež 
použiť Údaje v súvislosti s ďalšími službami, produktmi, programami, výhodami a odmenami, na ktoré klient uzavrel zmluvu s Western Union alebo s ňou spriaznenými subjektmi. Western Union uchováva na účely realizácie 
transakcie informácie, ktoré odosielateľ spoločnosti poskytne o ďalšej osobe, ako sú podrobnosti o príjemcovi peňažného prevodu (ďalej len "Údaje o tretej strane"). Poskytnutie Údajov a Údajov o tretej strane je dobrovoľné ale 
nevyhnutné (v súlade s podmienkami uvedenými v tomto odseku) na vykonanie transakcie. Bez relevantných informácií nie je  Western Union schopná peňažný prevod vykonať, zabezpečiť potrebné aktivity alebo ďalšie 
požadované služby. Western Union použije meno a adresu uvedenú vyššie na odoslanie obchodných oznámení poštou. V súlade s marketingovými preferenciami odosielateľa, na základe  vyplnenia údajov v nepovinných poliach, 
môže Western Union alebo jej spriaznené subjekty a obchodní partneri posielať odosielateľovi komerčné oznámenia týkajúce sa produktov a služieb Western Union telefonicky / e-mailom, pomocou SMS / MMS. Tým, že 
odosielateľ vyjadrí súhlas so zasielaním oznámenia telefonicky, pomocou SMS / MMS, súhlasí s tým, že poplatky účtované poskytovateľom siete za túto službu spadajú výlučne do zodpovednosti odosielateľa. Ak klient nesúhlasí 
so zasielaním takých oznámení, je potrebné kontaktovať Western Union nižšie uvedeným spôsobom.  
 
Western Union poskytne tretím stranám so sídlom mimo EU, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah na ochranu Údajov, ako sú autorizovaní poskytovatelia služieb, zástupcovia a ďalšie tretie strany, Údaje primerane potrebné 
na účely stanovené týmito Podmienkami pre poskytovanie služby peňažných prevodov a vykonávanie peňažných prevodov alebo zabezpečenie budúcich transakcií alebo na doplnenie Údajov o údaje, ktoré pochádzajú z verejne 
dostupných zdrojov, ako sú informácie potrebné na overenie presnosti adresy. Western Union môže tiež poskytnúť Údaje tretím stranám, v primeranej miere ak je to potrebné za účelom prevencie a zisťovania trestných činov, pre 
potreby trestného konania proti páchateľom trestných činov, za účelom národnej bezpečnosti alebo ak to vyžaduje zákon. Western Union uchováva Údaje, informácie o marketingových preferenciách a históriu transakcií 
odosielateľa na základe rozvrhov o uchovávaní záznamov  po dobu nie dlhšiu ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, a v súlade s platnou legislatívou. Ak odosielateľ v období uchovávania Údajov 
neuskutoční ďalšiu transakciu, Údaje a všetky marketingové preferencie budú odstránené.  

 
Využitím služby klient súhlasí, aby boli Údaje prevedené do krajín mimo EU vrátane USA, ale nielen tam, ktorých zákony na ochranu osobných údajov sú menej prísne. Údaje budú prevedené za účelom obsiahnutým v týchto 
Podmienkach pre poskytovanie služby peňažných prevodov a aby to umožnilo Western Union poskytnúť službu peňažného prevodu a ďalšie služby, produkty a vernostné programy a tiež pre vnútorné účely, ako je správa vzťahu 
s klientom, marketing, dodržiavanie zákonných požiadaviek, prieskum a analýzy klientov. Kategória prevádzaných Údajov zahŕňa informácie identifikovateľné podľa osoby, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa peňažného 
prevodu a transakčnej histórie a iné informácie poskytnuté klientom. Tieto údaje môžu byť sprístupnené spriazneným subjektom Western Union, ako je určené platnými právnymi predpismi, vrátane Western Union Payment 
Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited a Western Union Financial Services, Inc, MT Payment Services Operations EÚ / EEA Ltd , MT International Operations 
Limited, WU Payment Services Network EÚ / EEA Ltd pre akýkoľvek z dôvodov stanovených týmito Podmienkami pre poskytovanie služby peňažných prevodov.  
 
Každý klient má právo prístupu k informáciám o jeho osobe a získanie ich kópií, za čo Express Service a/alebo Western Union účtuje poplatok vo výške povolenej  platnými právnymi predpismi. Klient má právo opraviť, vymazať 
alebo blokovať informácie, ktoré sú neúplné, nepresné alebo zastarané, kedykoľvek na legitímnom základe v súvislosti s jeho špecifickou situáciou, vzniesť námietku proti spracovaniu informácií o jeho osobe, pokiaľ zákon alebo 
nariadenie nevyžadujú, aby bolo spracovanie služieb ukončené. V prípade požiadavky na uplatnenie tohto práva či nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení od Express Service a Western Union, môže klient kontaktovať 
Express Service na telefónnom čísle 02/54 64 18 91 počas pravidelnej pracovnej doby alebo e-mailom na info@moneytransfer.sk alebo poštou Express Service, s. r. o., Ventúrska 14, Bratislava 811 01. (www.moneytransfer.sk).  
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