OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Podbrezovská 40, 83106 Bratislava, e-mailom na e-mailovú
adresu info&@schwarzadvokati.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421905845859.

2. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako
„Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).
Prevádzkovateľ je subjektom vykonávajúcim najmä činnosť spočívajúcu v poskytovaní právnych služieb v súlade
so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej ako „Zákon o advokácii“) ako aj súvisiacich právnych predpisov
upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa v rámci poskytovania právnych služieb. Účelom spracúvania Vašich
osobných údajov Prevádzkovateľom je preto najmä poskytovanie právnych služieb Prevádzkovateľom svojim
klientom.
Prevádzkovateľ v postavení advokáta spracúva osobné údaje klientov Prevádzkovateľa a iných fyzických osôb
v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so Zákonom o advokácií, pričom pri spracúvaní týchto
Osobných údajov postupuje vždy ako Prevádzkovateľ spracúvajúci Osobné údaje Dotknutých osôb (ust. § 18 ods.
5 Zákona o advokácii).
Slovenská advokátska komora, ako stavovská organizácia advokátov v Slovenskej republike, vypracovala Kódex
správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex správania“), ktorý sa vzťahuje na
všetkých advokátov zapísaných do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou, a teda aj na
Prevádzkovateľa. Cieľom Kódexu správania je najmä podporiť vzťah medzi advokátom a jeho klientom, ako aj
zvýšiť a posilniť transparentnosť Prevádzkovateľa v rámci spracúvania osobných údajov v oblasti poskytovania
právnych služieb Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je týmto Kódexom správania viazaný v plnom rozsahu. Kódex
správania môžete nájsť na www.sak.sk.
Prevádzkovateľ je pri výkone svojej činnosti advokáta viazaný povinnosťou mlčanlivosti na základe Zákona
o advokácii (ďalej aj ako „Povinnosť mlčanlivosti“), pričom Prevádzkovateľ pri výkone činnosti advokáta v zmysle
Zákona o advokácii nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo
prenosnosť osobných údajov ak by to mohlo viesť k porušeniu Povinnosti mlčanlivosti
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo
od inej osoby, ktorá mu poskytne Vaše osobné údaje, resp. z iných zdrojov (verejné registre a pod.). Môže tak
nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument
poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.
Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre
odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery
zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Smernicu o ochrane osobných údajov. Ochrana Vašich
osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente a jeho prílohe nájdete
informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu
môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich
osobných údajov práva a pod..

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
§
§
§
§
§
§

poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti;
zamestnávať;
objednávať si služby a realizovať vzťahy s dodávateľmi a našimi obchodnými partnermi;
poskytovať informácie o činnosti Prevádzkovateľa; a
chrániť oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, našich klientov a iných osôb.

Viac o účele a právnom základe spracúvania osobných údajov sa môžete dozvedieť tu:
Účel
Výkon advokácie

Právny základ
Plnenie zmluvy podľa čl.
6 ods. 1 písm. b) GDPR
a plnenie zákonných
povinností podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) GDPR
a povinností v zmysle
stavovských predpisov
Plnenie zmluvy podľa čl.
6 ods. 1 písm. b) GDPR
a plnenie zákonných
povinností podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) GDPR

Súvisiace predpisy
Zákon o advokácii, stavovské
predpisy
SAK,
Občiansky
zákonník, Obchodný zákonník,
procesné predpisy a iné osobitné
predpisy

Zabezpečenie
súladu
našej
činnosti
s
právnymi
predpismi a s
predpismi SAK

Plnenie
zákonnej
povinnosti podľa čl. 6
ods.
1
písm.
c)
GDPR, oprávneného
záujmu
našej
advokátskej kancelárie
alebo tretích strán na
obhajovaní
právnych
nárokov

GDRP, Zákon o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti, Zákon o oznamovaní
protispoločenskej činnosti, Zákon o
advokácii, stavovské predpisy SAK

Ochrana
priestorov
advokátskej
kancelárie
kamerovými
systémami

Oprávnený
záujem
našej kancelárie podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR na zabezpečení
ochrany
majetku
a
bezpečnosti osôb a
dokumentov
umiestnených v našej
kancelárii
Plnenie zmluvy podľa čl.
6 ods. 1 písm. b) GDPR
a plnenie zákonnej
povinnosti podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) GDPR
Súhlas dotknutej osoby
podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a) GDPR (napr. na
zasielanie informácií a
pozvánok na klientske
akcie
e-mailom,
uvádzanie
osobných
údajov klientov ako
referencie
k poskytnutým právnym
službám, a pod.)
V niektorých prípadoch
oprávnený záujem našej
advokátskej kancelárie

Zákon o advokácii, stavovské
predpisy SAK, Trestný zákon,
Trestný poriadok a iné osobitné
predpisy

Poskytovanie
iných
ako
právnych služieb

Obchodné zmluvy

Marketingové
účely

GDPR, Zákon o registri partnerov
verejného sektora, Zákon o eGovernmente, Občiansky zákonník
a Obchodný zákonník, Zákon o
nájme nebytových priestorov

Obchodný zákonník, Občiansky
zákonník a osobitné predpisy
v oblasti daní a účtovníctva
Zákon
o
advokácií,
Zákon
o elektronických komunikáciách,
Zákon o reklame, Zákon o ochrane
spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Zamestnávanie
(vrátane náboru
nových
zamestnancov)

podľa čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR na prezentácii
jej
podnikateľskej
činnosti
plnenie
zmluvy
s
dotknutou
osobou
zákonná
povinnosť
oprávnený záujem
Čl. 6 ods. 1 písm. b)
GDPR
Čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR
Čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce zákon č. 282/2002 Z. z. o
cestovných náhradách, zákon č.
595/2003 z. z. o dani z
príjmovzákon č. 461/2003 Z. z.
osociálnom poistení, zákon č.
586/2003 Z. z. o advokácii zákon č.
580/2004 Z. z. ozdravotnom
poistení zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
a ďalšie predpisy

4. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, t. j. najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa
osobné údaje spracúvajú, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ
pre ďalšie spracúvanie/uchovávanie údajov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami
uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011 (podstatná časť
dôb uchovávania má rozsah 10 rokov – kniha došlej pošty a kniha odoslanej pošty, klientsky spis, účtovné záznamy,
závierky, doklady a pod.).
Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa
ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v
skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Ide napr. o nasledovné okolnosti:
§ klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné
skartovať;
§ skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
§ skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
§ skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej
správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s
obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri
poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

5. Aké osobné údaje o vás spracúvame
Prevádzkovateľ spracúva predovšetkým:
§ osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade
so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi na ochranu
osobných údajov a na plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností;
§ osobné údaje zamestnancov v súlade s požiadavkami právnych predpisov a na účely vymedzené právnymi
predpismi, najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o dani z príjmov, zákonom
o ochrane zdravia;
§ osobné údaje dodávateľov resp. zamestnancov dodávateľov na účely realizácie vzájomných práv a
povinností vyplývajúcich z obchodno-právnych vzťahov;
§ osobné údaje obchodných partnerov alebo ich zamestnancov; a
§ osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

6. Práva Dotknutých osôb
Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás mimoriadne dôležitá, a to aj vo vzťahu k Vašim
právam ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje spracúvame. Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené
Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti
máte ako dotknutá osoba právo od nás požadovať:
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako
Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom
elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.
Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme
k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné
údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak
osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v
prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych
predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že
Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie
spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní
právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej
spracovávať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo
zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje
automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje
na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku
voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme
nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.
Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním
V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo
odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo
podobný významný dôsledok. My však pri spracúvaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie
alebo profilovanie nepoužívame.
Právo podať sťažnosť alebo podnet
So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Uplatnenie Vašich práv
Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 6. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť u
kontaktov Prevádzkovateľa uvedených v bode 1 tohto dokumentu.
Uplatnenie Vašich práv nemôže byť v rozpore s Povinnosťou mlčanlivosti zaväzujúcou Prevádzkovateľa, ako ani
s povinnosťou Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytovania právnych
služieb v rámci výkonu advokácie klientom Prevádzkovateľa, a taktiež ani s inými povinnosťami Prevádzkovateľa
vyplývajúcimi z platných právnych predpisov a pod..
Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch
sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí
Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií
Prevádzkovateľ štandardne neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií,
ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V prípade, ak by sa
Prevádzkovateľ zamýšľal prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii, zabezpečí
pred takýmto prenosom informovanie dotknutých osôb.

9. Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie web stránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať
predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri
otváraní nového okna, meraní návštevnosti web stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské

zlepšovanie. Cookies, ktoré používa webová stránka našej advokátskej kancelárie, nezhromažďujú žiadne osobné
údaje.
Za účelom štatistického vyhodnocovania návštevnosti webovej stránky používame službu Google Analytics, IP
adresy sú anonymizované, a teda nie je možné Vás podľa nich identifikovať.
Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale
poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

10. Príjemcovia
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi
sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – napr. spoločnosti poskytujúce informačné
služby, služby správy informačných systémov v prostredí Prevádzkovateľa, spoločnosti poskytujúce služby v oblasti
bezpečnosti ako aj spoločnosti poskytujúce služby účtovných a daňových poradcov a pod. V prípade využívania
sprostredkovateľov poverených spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ
výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú
splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tiež našim zamestnancom podieľajúcim sa na poskytovaní služieb
Prevádzkovateľa. Medzi tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté patria najmä zastupujúci
a spolupracujúci advokáti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje. Taktiež Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť
zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad
a pod. Pokiaľ vaše osobné údaje sú obsiahnuté v písomných listinách, tieto môžu slúžiť ako písomný dôkaz pri
uplatňovaní práv našich klientov a môžu byť poskytnuté tretím osobám, vo vzťahu ku ktorým zastupujeme nášho
klienta a pri výkone povinností advokáta považujeme za nevyhnutné oboznámiť takéto tretie osoby s listinnými
dokumentami, ktoré obsahujú vaše osobné údaje.
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom
na naše spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu
si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak
zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám samozrejme dáme do pozornosti napr.
všeobecným oznámením na Internetovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu, resp. inou
formou.

