PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Splnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám podľa Článkov 12 a nasl. 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 (ďalej len „GDPR“)

V zmysle GDPR má prevádzkovateľ povinnosť informovať dotknuté osoby o nasledovných skutočnostiach
ohľadom spracúvania ich osobných údajov:
1.

PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:
JUDr. Milan Križalkovič – advokát, so sídlom: Hviezdoslavova 11, 052 01 Spišská Nová Ves,
Slovenská republika, IČO: 319 50 817, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory,
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2.

3.

PREVÁDZKOVATEĽA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM
NASLEDOVNÝCH KONTAKTNÝCH ÚDAJOV:
Telefón:

+421 905 256 968

E-mail:

advokat@judrkrizalkovic.sk

ZODPOVEDNOU OSOBOU PREVÁDZKOVATEĽA JE:
JUDr. Petra Hatalová – advokát, so sídlom: Hviezdoslavova 11, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská
republika, IČO: 422 48 299, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (ďalej len
„Zodpovedná osoba“).

4.

5.

ZODPOVEDNÚ OSOBU MÔŽETE KONTAKTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM
NASLEDOVNÝCH KONTAKTNÝCH ÚDAJOV:
Telefón:

+421 908 501 762

E-mail:

advokat@judrhatalova.sk

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu spracúvame iba v prípadoch, kedy nám takúto povinnosť stanovuje
zákon, v prípadoch, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, v prípadoch,
ak je na základe Vašej žiadosti potrebné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej ste
zmluvnou stranou alebo na v prípadoch, kedy máme na takéto spracúvane oprávnený záujem.
Podrobný rozpis účelov a právnych základov spracúvania vo vzťahu k jednotlivým kategóriám
dotknutých osôb sa nachádza v tabuľke nižšie:
Relevancia pre

Účel

Právny základ

Bývalí zamestnanci

Plnenie zákonných povinností
Prevádzkovateľa vo vzťahu k bývalým
zamestnancom.

Článok 6 ods. 1. písm. b)
GDPR

Plnenie zákonných povinností
Prevádzkovateľa vyplývajúcich z
účtovných predpisov, plnenie
povinností vyplývajúcich z

Článok 6 ods. 1 písm. b)
GDPR

Dodávatelia /
odberatelia

Článok 9 ods. 2. písm. b)
GDPR

obchodnoprávnych záväzkových
vzťahov s dodávateľmi a/alebo
odberateľmi

Článok 6 ods. 1 písm. c)
GDPR

Osoby poverené
dodávateľom alebo
odberateľom

Plnenie zákonných povinností
Prevádzkovateľa vyplývajúcich z
účtovných predpisov, plnenie
povinností vyplývajúcich z
obchodnoprávnych záväzkových
vzťahov s dodávateľmi a/alebo
odberateľmi

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Príjemcovia a
odosielatelia listovej a
e-mailovej
korešpondencie

Evidencia prijatej a odoslanej
korešpondencie

Článok 6 ods. 1 písm. c)
GDPR

Dotknuté osoby
vykonávajúce svoje
práva podľa GDPR

Plnenie povinností vyplývajúcich z
GDPR, najmä výkon práv dotknutých
osôb

Článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Klienti

Protistrany a iné osoby
relevantné z hľadiska
správneho alebo
súdneho konania

6.

Plnenie povinností Prevádzkovateľa
v postavení advokáta voči klientom
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a
príslušných právnych predpisov (výkon
advokácie)

Článok 6 ods. 1 písm. b)
GDPR

Plnenie povinností Prevádzkovateľa
v postavení advokáta voči klientom
vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a
príslušných právnych predpisov (výkon
advokácie)

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA
Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa na spracúvaní Vašich osobných údajov sú:

7.

(a)

Pri osobách poverených dodávateľom alebo odberateľom oprávnený záujem na uzavretí
zmluvy s dodávateľom alebo odberateľom a plnení zmluvných povinností vyplývajúcich zo
zmlúv s dodávateľmi alebo odberateľmi,

(b)

Pri protistranách a iných osobách relevantných z hľadiska správneho alebo súdneho
konania oprávnený záujem na výkone advokácie podľa osobitného právneho predpisu.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie
našich zákonných alebo zmluvných povinností pre naplnenie nášho oprávneného záujmu nasledovným
kategóriám príjemcov:
(a)

sprostredkovateľovi cloudových služieb,

8.

(b)

spolupracujúcemu advokátovi, pričom Vás na takéto poskytovanie v každom prípade vopred
upozorníme,

(c)

sprostredkovateľovi, ktorý nám poskytuje služby externej účtovníckej firmy a vykonáva agendu
personalistiky.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A/ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ ani medzinárodným organizáciám.

9.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame iba v nevyhnutnom rozsahu a v období nevyhnutnom na splnenie našich
zákonných alebo zmluvných povinností alebo na naplnenie našich oprávnených záujmov.

10.

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ A PROFILOVANÍ
Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na účely automatizovaného individuálneho rozhodovania
a nevykonávame profilovanie.

11.

INFORMÁCIE O NÁSLEDKOCH NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V každom prípade o Vás spracúvame iba údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na výkon našich
zákonných alebo zmluvných povinností alebo na naplnenie našich oprávnených záujmov. V prípade, ak
by ste sa nám Vaše osobné údaje rozhodli neposkytnúť, neboli by sme schopní plniť si svoje zmluvné
povinnosti, vrátane povinností voči iným osobám, ktoré Vás poverili na uzavretie zmluvy, povinnosti,
ktoré nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov a iné povinnosti, ktoré súvisia s našimi
oprávnenými záujmami (napr. výkon advokácie podľa osobitného právneho predpisu), následkom čoho
by bolo znemožnenie našej vzájomnej spolupráce.

12.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH
Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

•

Právo na prístup k údajom podľa Článku 15 GDPR
Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak
je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám podľa Článku 15 GDPR.

•

Právo na opravu podľa Článku 16 GDPR
Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
Vás týkajú. Máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia.

•

Právo na výmaz (právo na zabudnutie) podľa Článku 17 GDPR
Máte právo žiadať, aby sme bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymazali, ak:
(a)

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;

(b)

odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;

(c)

namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;

(d)

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(e)

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

(f)
•

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa Článku 18 GDPR
Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

•

(a)

napadli ste správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov

(b)

spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia;

(c)

Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

(d)

namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov podľa Článku 20 GDPR
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré poskytujete Prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli,
bránil, ak:
(a)

sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a),
alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

(b)

ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od
jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
•

Právo na odvolanie súhlasu
Ak ste nám Vaše osobné údaje poskytli na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.
Je potrebné podotknúť, že Vaše práva môžu byť obmedzené právom EÚ alebo Členského štátu.
To platí napr. vzhľadom na osobitosť povahy výkonu advokácie podľa osobitných právnych predpisov1,
na ktorú sa (okrem iného) vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti Prevádzkovateľa v postavení
advokáta, a to najmä voči protistranám a iným osobám relevantným z hľadiska správneho alebo súdneho
konania. Na výkon Vašich práv sa môžu vzťahovať aj iné obmedzenia podľa práva EÚ alebo Členského
štátu.
V odôvodnených prípadoch preto Prevádzkovateľ nemusí Vašej žiadosti vyhovieť.

•

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade ak sa domnievate, že Vaše práva boli dotknuté nezákonným spôsobom, môžete sa kedykoľvek
obrátiť na dozorný orgán pre ochranu osobných údajov, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov,
telefónne číslo: 02/323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.uoou.sk .

najmä zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
1

