
 

 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 aj ako „Nariadenie“) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) 

 
 
Prevádzkovateľ : JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o. 
Sídlo:    Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
IČO:    47 249 587 
Zápis:    OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 59632/L 
Zastúpený:   JUDr. Alžbeta Boriková, konateľka spoločnosti 

Kontaktná osoba : JUDr. Alžbeta Boriková advokátka registrovaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6560 
kontakt:    e-mail: alzbeta@borikova.sk, tel.: +421 917 924 822, +421 903 904 917 
WEB:    http://www.borikova.sk/ 
 
(ďalej len ako „ „MY“ alebo „Advokátska kancelária“), ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, 
dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so 
spracúvaním Vašich osobných údajov. 

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít Advokátskej kancelárie. 
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri 
vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. K ochrane Vašich 
osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a 
oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami.  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime primárne Nariadením, príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane 
osobných údajov, Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý 
Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom 
správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr. 

 

VYHLÁSENIA:  

 

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej 
forme v uzamykateľnom priestore v sídle Advokátskej kancelárie, vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných 
údajov. 

 

Advokátska kancelária prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a 
technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich 
zneužitia a úniku. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, 
že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým 
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto 
skutočnosť oznámime. 

 

POUČENIE:  

 

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo 
zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie 
zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 
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 Pokiaľ je klientom Advokátskej kancelárie dotknutá osoba, tak jeho osobné údaje získavame v minimálnom 

potrebnom a tiež možnom rozsahu potrebnom na realizáciu účelu spracúvania v rámci činnosti Advokátskej 
kancelárie. 

 Ak je klientom Advokátskej kancelárie právnická osoba alebo organizácia, tak je nevyhnutné, aby disponovala 
oprávnením (zákonným alebo zmluvným) poskytnúť osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú predmetom 
spracúvania v rámci činnosti Advokátskej kancelárie. 

 
 

ČLÁNOK 1. Aké osobné údaje o Vás Advokátska kancelária spracúva? 
 
 

Advokátska kancelária spracúva v súlade s Nariadením a s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej 
republiky v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov osobné údaje kategórie:  

 Základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb, najmä Titul, Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, 
doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje uvedené na občianskom preukaze, 
podpis, číslo bankového účtu 

 Základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb zastupujúcich spoločnosti a organizácie, najmä titul, meno, 
priezvisko, adresa trvalého bydliska (uvedená v obchodnom alebo obdobnom registri), e-mailová adresa, telefonický 
kontakt štatutárnych orgánov a iných fyzických osôb konajúcich v mene spoločností , ktoré sú klientom Advokátskej 
kancelárie 

 Referenčné údaje zmluvy uzatvorenej medzi Advokátskou kanceláriou a klientom 

 Osobné údaje týkajúce sa zdravia klientov 

 
 

ČLÁNOK 2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Advokátska kancelária Vaše osobné údaje spracúva? 
 

 

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: 

 poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; 
 plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a 
 chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb. 

 

KATEGÓRIE ÚČELOV 
SPRACÚVANIA 

PRÁVNY ZÁKLAD SÚVISIACE PREDPISY 

Výkon povolania advokáta 
(poskytovanie právnych služieb) 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia (vo vzťahu 
k osobitným kategóriám osobných 
údajov môže ísť o dodatočné 
podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) 
Nariadenia) 

Zákon o advokácií, Advokátsky 
poriadok, Občiansky a Obchodný 
zákonník 

Poskytovanie iných ako právnych 
služieb 

Plnenie zmluvy a vykonanie opatrení 
pred uzatvorením zmluvy podľa článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia prípadne 
aj plnenie zákonnej povinnosti podľa 
čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia 

Zákon o registri partnerov verejného 
sektora, Zákon o e-Governmente, 
Občiansky a Obchodný zákonník, 

Zabezpečenie súladu s právnymi 
predpismi a predpismi Slovenskej 
advokátskej komory 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia, oprávnený 
záujem advokátov alebo tretích strán 
podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia, 
verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
e) Nariadenia alebo obhajovanie 
právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. f) Nariadenia 

Zákon o advokácií, Advokátsky 
poriadok, Zákon o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, 
Zákon o oznamovaní protispoločenskej 
činnosti, Nariadenie 



 
Účely týkajúce sa ochrany 
oprávnených záujmov 

Oprávnený záujem advokátov 
uvedených v Kódexe správania 
advokátov alebo tretích strán podľa čl. 
6 ods. 1 psím. f) Nariadenia 

Nariadenie, Občiansky a Obchodný 
zákonník, Trestný poriadok, Trestný 
zákon, Civilný sporový poriadok, 
Civilný mimosporový poriadok, 
Správny súdny poriadok, Správny 
poriadok, Zákon o priestupkoch 

Štatistické účely, archívne účely vo 
verejnom záujme a účely historického 
a vedeckého výskumu 

Čl. 89 Nariadenia Zákon o archívoch 

Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia, oprávnený 
záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) 
Nariadenia prípadne aj plnenie zmluvy 
podľa článku 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia (vo vzťahu k osobitným 
kategóriám osobných údajov môže ísť 
o dodatočné podmienky podľa čl. 9 
ods. 2 písm. b) Nariadenia) 

Zákonník práce, Zákon o advokácií 
a ďalšie predpisy 

Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 
ods. 1 psím. c) Nariadenia 

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva 
a správy daní 

 
 
 

ČLÁNOK 3. Počas akej doby Vaše osobné údaje Advokátska kancelária spracúva? 
 

 

 Vaše osobné údaje Advokátska kancelária spracúva v rámci výkonu povolania advokáta (poskytovania právnych 
služieb), ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo z 
osobitného zákona o advokácii a splnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie.  

 Vaše osobné údaje Advokátska kancelária spracúva v prípade uzatvorenia zmluvy po dobu realizácie zmluvného 
vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností a splnenie zákonných 
povinností Advokátskej kancelárie. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z 
pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.  

 V prípade, že Advokátska kancelária spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných 
údajov, osobné údaje budú spracúvané do doby, kým bude trvať účel spracúvania takýchto údajov, inak do doby, kým 
súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané 
zo strany Advokátskej kancelárie na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o 
spracúvaní osobných údajov. 

 Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach, 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri 
uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej 
advokátskej komory číslo 29/11/2011, najmä: 

 Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia 
alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 

 Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania; 
 Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za 

kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia; 
 Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie 

spisu do archívu. 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých 
existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých 
dokumentov z pochopiteľných dôvodov, najmä: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-395


 
 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 ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci 
klientovi. 

V prípade údajov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená po dobu nevyhnutnú na 
splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce 
povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.) 

 

Ak dôjde k ukončeniu právneho zastupovania resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 
pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom 
základe.  

 
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme 
povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V 
rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že 
informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. 
 
 

ČLÁNOK 4. Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom prístup? 
 

 
1. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. 
našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo 
spolupracujúcim advokátom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo 
poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Externých 
partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si Advokátska kancelária starostlivo vyberá a 
zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, 
pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo 
neoprávnenému prístupu k nim. 

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť: 

 osoby, ktoré pre Advokátsku kanceláriu zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, 
ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové 
služby) alebo správcovia technických zariadení, správca webovej stránky, našej e-mailovej domény, 

 osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva; 

 osoby spolupracujúce ako znalci a odborní konzultanti, 

 mobilný operátor, banka,   

 google pri využívaní cloudových služieb,  

 správcovia priestorov sídla Advokátskej kancelárie. 

 
2. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej 
moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku 
predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Advokátska kancelária je povinná niektoré Vaše osobné 
údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, 
keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených 
záujmov alebo právnych nárokov. 

Príjemcovia osobných údajov 

 súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), 



 

 orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov), 

 daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a 
poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

 služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície,služba cudzineckej polície, služba finančnej políciePolicajného 
zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov), 

 súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok), 

 advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení), 

 sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení 
a pod.), 

 Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon o 
ochrane osobných údajov), 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

 audítor (zákon o audítoroch a zákon o audite), 

 súdni znalci, odborní konzultanti v príslušnom odbore. 
 

3. Na účely uvedené v týchto Pravidlách môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú 
oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s Nariadením nie je na 
takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú 
osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú : 

 externý účtovník (spracúvanie účtovníctva, mzdy a personalistiky) 

 spolupracujúci advokáti oprávnení zastupovať Advokátsku kanceláriu v zmysle osobitného zákona o advokácii. 

 
 

ČLÁNOK 5. Ako o Vás získava Advokátska kancelária osobné údaje? 
 

 
 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných 
údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu 
schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť 
právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov 
verejnej moci alebo od iných osôb. 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich 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 takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na 
základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. 

 

ČLÁNOK 6. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní Vašich osobných údajov? 
 

 
 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní 
osobných údajov môžete uplatniť tieto práva: 

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikácia a kontaktné údaje Advokátskej 
kancelárie, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, 
oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose 
osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, 
možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako 
dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu 
o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je 
potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch 
neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné 
informácie, ak má Advokátska kancelária v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 

 



 
Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o 
účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania 
osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o 
zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a 
záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie 
kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na adresu Advokátskej kancelárie spolu 
s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, event. Vám 
ju môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. 
 

Právo na opravu 

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad meno alebo adresu bydliska? Informujte 
nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu Advokátskej 
kancelárie alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Advokátskej kancelárie. Vzor žiadosti sa nachádza 
na našej webovej stránke, event. Vám ju môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Povinnou Prílohou takejto žiadosti 
musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti. 

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto 
žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či 
oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať 
elektronicky na našu e-mailovú adresu Advokátskej kancelárie alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu 
Advokátskej kancelárie. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, event. Vám ju môžeme na požiadanie zaslať 
e-mailom. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje 
zablokovali, žiadosť na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať elektronicky na našu e-mailovú 
adresu Advokátskej kancelárie alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Advokátskej kancelárie. Vzor 
žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, event. Vám ju môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. 

 

Právo na prenosnosť údajov 

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné 
údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne technické, zákonné ani iné významné prekážky, 
Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak 

 sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na 
plnenie zmluvy a 

 spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať 
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu 
sídla Advokátskej kancelárie spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. 

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a účely našich oprávnených záujmov 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho 
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o 
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti 
automatizovanému rozhodovaniu alebo ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného 
záujmu Advokátskej kancelárie. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, event. Vám ju môžeme na požiadanie 
zaslať e-mailom. 

 

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní 
vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne 
ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: 

 nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a Advokátskou kanceláriou. 



 
 vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v 

ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej 
osoby, alebo 

 založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov. 

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a 
to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 
republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adresu 
Advokátskej kancelárie alebo listom zaslaným na korešpondenčnú Advokátskej kancelárie. Formulár na odvolanie súhlasu 
sa nachádza na našej webovej stránke, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 
POUČENIE 
 
Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, ako klient, ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) 
nemáte právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 Nariadenia. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez 
ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby 
nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 Nariadenia, 20 ods. 4 
Nariadenia a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných 
údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu 
povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“  
 
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane 
osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane 
osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba. 
 
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení 
požadovať ďalšie dodatočné informácie. 
 
 

ČLÁNOK 7. Prenos osobných údajov do tretích krajín. 
 
 

Advokátska kancelária nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 

ČLÁNOK 8. Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov 
 

 
Advokátska kancelária nepoužíva automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov. 
 
 

ČLÁNOK 9. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 
 

 
Jednotlivé práva môžete uplatniť u Advokátskej kancelárii, a to e-mailom na adresu alzbeta@borikova.sk alebo listom 
zaslaným na korešpondenčnú adresu JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 
Žilina. 
 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne 
nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.  

 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď  

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. 
Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení 
lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/
mailto:alzbeta@borikova.sk


 
 
 

ČLÁNOK 10.  Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov 
 
 
 

 
 

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše 
spracúvanie 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, že sa zmenia tieto podmienky 
podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo 
osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 
 
 

ČLÁNOK 11.  Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov 
 

 
Európsky rámec: 

 Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) 

 
Národná legislatíva: 

 Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) 

 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov 
 
 

ČLÁNOK 12. Ako nás môžete kontaktovať? 
 

 
V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete 
obrátiť na Advokátsku kanceláriu 

 písomne na adrese: JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 

 na tel. čísle: +421 917 924 822, +421 903 904 917 

 e-mailovej adrese: alzbeta@borikova.sk  
 
AKTUALIZOVANÉ: dňa  25.05.2018 

 

mailto:alzbeta@borikova.sk

