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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 
V súvislosti s prijatím všeobecne záväzného 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 „Všeobecné záväzné 
nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon ochrane osobných údajov“), poskytujeme 
základné informácie o spracúvaní a ochranne osobných údajov, vo vzťahu ku ktorým vystupujeme 
v pozícií prevádzkovateľa.  
 
Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, 
využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom 
k údajom a ich zneužitiu, zaistením bezpečnosti našich IT systémov, ako aj obnovu dát v prípade 
vzniku incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu osobných údajov šifrovanie. Všetky 
opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. 
 
Osobné údaje získavame priamo od klientov, z verejne dostupných zdrojov alebo od orgánov verejnej 
moci. Ak dotknutá osoba nie je klientom sú osobné údaje získavané najčastejšie od klientov alebo 
z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom 
z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takomto prípade sme 
oprávnení osobné údaje získať bez informovania a aj proti vôli dotknutej osoby  na základe zákonného 
oprávnenia a povinností vykonávať advokáciu a poskytovať právne služby v zmysle zákona 
o advokácií. Osobné údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách a ktorých rozsah sa líši najmä od 
rozsahu poskytovania právnych služieb a plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, 
môžu zahŕňať: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, vlastnoručný 
podpis, rodinný stav, štátnu príslušnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska, adresu 
prechodného bydliska, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, číslo identifikačného dokladu, alebo iné 
údaje, ak sú potrebné pre naplnenie účelu poskytovania právnych služieb a plnenia povinností 
vyplývajúcich z osobitných predpisov.  
 
 
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 
Osobné údaje využívame najme na poskytovanie právnych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich 
z osobitných predpisov.  
 
Právny základ, ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje o dotknutých osobách môže vychádzať, 
vzhľadom na rozsah poskytovania právnych služieb a plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných 
predpisov, z: 

− čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia,  
− čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia,  
− čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia (Zákon o advokácií, Občiansky 

zákonník, Obchodný zákonník, stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory, Zákon 
o e-Governmente, Zákon o elektronickej konverzií, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov  
z trestnej činnosti...) 

− § 78 Zákona o ochrane osobných údajov. 

V prípade, že je na spracúvanie osobných údajov (vrátane osobitných kategórií) nevyhnutný súhlas 
dotknutej osoby a táto sa rozhodnete ho neudeliť, môže sa stať, že nebudeme môcť vykonať úkony 
nevyhnutné na poskytnutie právnych služieb v potrebnom rozsahu.  
 
Spracúvanie osobných údajov o dotknutých osobách (klientoch a ďalších fyzických osobách) je 
nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenie zákonných a regulačných povinností advokátov 
a ochrany oprávnených záujmov klientov a advokátov. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme 
plne v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, ktorý bol prijatý 
uznesením Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.  
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Kategória príjemcov osobných údajov: 
 
Osobné údaje dotknutých osôb môžeme poskytnúť:  

− súdom,  
− súdnym exekútorom, 
− orgánom činným v trestnom konaní,  
− orgánom verejnej správy,  
− tretím osobám, ktoré nám poskytujú administratívnu alebo technickú podporu,  
− našim zamestnancom, 
− zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, 
− Slovenskej advokátskej komore, 
− iným subjektom v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

 
 
Doba uchovávania osobných údajov 
 
Osobné údaje o dotknutých osobách uchovávame len do času trvania účelu ich spracúvania 
a následne po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri uchovávaní 
osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia Predsedníctva 
Slovenskej advokátskej komory o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy, pričom v prípade, 
ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, základná lehota 
uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní právnych 
služieb neprekročí 10 rokov. 
 
 
Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov 
 
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba:  

− právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame osobné údaje 
a aké sú práva dotknutej osoby,  

− právo na prístup k osobným údajom,  
− právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,  
− právo na vymazanie osobných údajov,  
− právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
− právo na prenosnosť údajov, 
− právo namietať spracúvanie osobných údajov.  

 
Pokiaľ sa spracúvané osobné údaje týkajú klienta, právo na prístup k osobným údajom ani právo na 
prenosnosť údajov nemajú iné osoby, a to z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 Všeobecného záväzného nariadenia a § 18 
ods. 8 Zákona o advokácií. Klient ani iná fyzická osoba (napr. protistrana) nemá právo namietať 
spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb podľa čl. 21 Všeobecného záväzného 
nariadenia.  
 
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba zároveň aj právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu.  
 
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Všeobecne záväzného nariadenia, alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia, má 
dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.   


