
 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov  
 
 

Vážení klienti, 
 
 
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ich ochrana je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá a chceli 
by sme Vám preto poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.  
 
Dňa 25. 05. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES. 
 
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme 

otázok, aby to bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek 
otázky alebo pripomienky k tomuto dokumentu, zavolajte na našu linku: +421 48 4125271. Alebo pošlite email 
na: info@spolocnosti.sk. V závere dokumentu sú vysvetlené základné pojmy, aby ste mohli tomuto 
dokumentu čo najlepšie porozumieť. 
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1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  
Prevádzkovateľom osobných údajov je naša spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania 
osobných údajov.  
 
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?  
My spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov v rozsahu:  
■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, rodné meno, predošlé 
meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo. 
■ Kontaktné údaje – poštová adresa trvalého alebo prechodného pobytu, emailová adresa a telefónne alebo 
faxové číslo alebo iné kontaktné adresy. 
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■ Iné údaje – informácie o poistení, čísla bankových účtov, číslo občianskeho preukazu  alebo pasu, informácie 
o vykonanej práci, pracovné zaradenie, funkcia, vzdelanie, údaje o zdravotnej poisťovni, priebeh 
predchádzajúcich zamestnaní, pracovné zaradenie (funkcia, kategória), pracovná prax, jazykové znalosti, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko manžela/ky, dátum narodenia a rodné číslo manžela/ky, meno, priezvisko a 
rodné priezvisko rodičov, bankové údaje, fotografiu 
■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, 
chatu, SMS správ 
■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní 
internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať  vhodné produkty a služby.  
■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, 
chatu, SMS správ.  
■ Transakčné údaje – informácie o vašich úhradách 
    
3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?  
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v 
klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch formulároch alebo emailoch.  
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z 
obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené 
zaobchádzať.  
 
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?  
Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste poskytli našej spoločnosti v rozsahu a na účely, 
ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 
Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme je vykonávanie činností zakladania obchodných 
spoločností, vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach, rušenie obchodných spoločností , zakladanie a 
rušenie živností pre fyzické osoby, poskytnutie sídla pre právnické a fyzické osoby. 
 
5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?  
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, 
odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.  
 
6. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete budeme uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 
rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď  váš súhlas odvoláte.  
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom našej  spoločnosti, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 5 
rokov alebo do momentu, keď  ho odvoláte.  
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa 
právnych predpisov nie je potrebný súhlas.  
   
7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?  
Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu 
o spracúvaní osobných údajov.  
Obchodní partneri sú:  
SRO servis, s. r. o., IČO: 53290674, so sídlom: Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica. 
Vaše Spoločnosti s.r.o., IČO: 48002836, so sídlom: Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica. 
FIFTIE s.r.o., IČO: 36037176, so sídlom: Dolná 16, 97401 Banská Bystrica. 



 

 

 
8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 
K vašim údajom môžu prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú  osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, 
ktorých úlohou je poskytovať služby našej spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré 
spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod alebo účtovné spoločnosti, ktoré nám 
poskytujú účtovné služby. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú  zmluvu o spracúvaní   osobných 
údajov, na základe čoho sú  tiež povinní   dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. 
Externé spoločnosti sú:  
SRO servis, s. r. o., IČO: 53290674, so sídlom: Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica. 
Vaše Spoločnosti s.r.o., IČO: 48002836, so sídlom: Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica. 
FIFTIE s.r.o., IČO: 36037176, so sídlom: Dolná 16, 97401 Banská Bystrica. 
JUDr. Juraj Remšík, advokát ( URBÁNI & Partners s.r.o., IČO: 36646181, so sídlom: Skuteckého 17, 97401 
Banská Bystrica ) 
 
9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?  
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je 
úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 
  
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov  

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej 

osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov 
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných 
údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, 
zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému 
rozhodovaniu a profilovaniu.  
 
Právo na prístup k osobným údajom  
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k 
informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, 
období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť 
Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k 
automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných 
údajov.  
 
Právo na opravu  
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, 
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.  
  
Právo na výma   právo by   abudnutý)  
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať . Každá 
takáto žiadosť  však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť má povinnosť alebo 
oprávnený záujem ponechať  si osobné údaje.  
 
Právo na obmed enie spracovania  
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte 
osobné údaje blokovať .  



 

 
 
Právo na prenosite nos   údajov  
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v 
zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné 
významné prekážky.  
 
Právo uplatni  námietku a automati ované individuálne ro hodovanie  
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a 

osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo 
odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému 
rozhodovaniu a profilovaniu.  
 
Právo poda  s ažnos  Úradu na ochranu osobných údajov  
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na 
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  
 
Kde môžete práva uplatni  a sú tieto práva spoplatnené?  
Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 48 4125271, poslaním e-
mailu na adresu: info@spolocnosti.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla našej spoločnosti alebo na 
korešpondenčnú adresu: Spoločnosti Slovensko s.r.o.,  Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica. 
 
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.  
 
Za aký čas môžete očakáva  odpoveď od spoločnosti?  
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na 
dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.  
 
10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete 
kedykoľvek odvolať.  
 
Čo má odvolanie súhlasu obsahova ?  
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme 
vás vedeli identifikovať.  
■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať 
posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej 
kontaktovali.  
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.  

■ Váš vlastnoručný podpis.  

 
Akým spôsobom môžem odvolanie posla ?  
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby 
sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.  
■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti. 



 

 
 

 
Spoločnosti Slovensko s.r.o. 
IČO: 53 383 796 
Sídlo spoločnosti: Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:  39931 / S. 
Zastúpená Patrikom Peniakom, konateľom spoločnosti 

 
 
 
Základné pojmy: 
 
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, 
ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na 
základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 
dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, 
prevád kovate om je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí 
podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky 
spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu 
spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným 
aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené 
podmienky, 
 ástupcom prevád kovate a je každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, 
organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine, 
sprostredkovate om je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok 
dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve a v súlade so zákonom, 
oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho 
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe 
poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje 
v rozsahu a spôsobom určeným v poučení, 
tre ou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho 
zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou, 
príjemcom je každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj 
tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené zákonom, sa 
nepovažujú za príjemcu. 
spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich 
získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 
blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými 
operáciami s osobnými údajmi sa podľa prvej vety rozumie 
poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva, 
sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim 
príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva, 
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 verejňovaním osobných údajov je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti 
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným 
vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v 
operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste, 
likvidáciou osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením 
hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať, 
blokovaním osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas 
ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti 
uloženej zákonom, 
informačným systémom osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo 
ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov 
prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, 
decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný 
systém“); informačným systémom sa na účely zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané 
alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými 
prostriedkami spracúvania, 
účelom spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer 
spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť, 
súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá 
osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, 
podmienkami spracúvania osobných údajov sú prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj 
ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, 
ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v 
priebehu ich spracúvania, 
všeobecne použite ným identifikátorom je trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý 
zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch, 
adresou je súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné 
číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu, 
tre ou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore. 
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