
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 
 

Táto informácia sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov spoločenstvami vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým sú poskytované služby 

v súvislosti s výkonom správy spoločnosťou Správcovská firma, s.r.o. 

 

Každý nižšie uvedený prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na uvedené účely, 

pričom v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s čl. 13 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje dotknutej osobe 

nasledovné informácie: 

 

I. Prevádzkovateľ: 

 

Správcovská firma, s.r.o.   

Letná 41, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 31 667 244 

Zápis v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 2692/V 

Kontaktné údaje:  spravcovska.firma@gmail.com 

 053 / 442 50 03  

  

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, 

štatutárnych orgánov, spoločníkov 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Osobitné zákony: 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení, zákon, zákon   č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 

43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon 

č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

Príjemcovia osobných údajov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna 

poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, doplnkové 

dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 

spoločnosti, Štatistický úrad, súd, orgány činné v 

trestnom konaní, advokát, exekútor, iné osoby v rámci 

poskytovanej súčinnosti 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je určená osobitným zákonom o 

archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 



 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Plnenie povinností BOZP 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Osobitné zákony: 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je určená podľa trvania plnenia 

zmluvy 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou, pričom ich neposkytnutie 

bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si zákonné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vedenie účtovníctva 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Osobitné zákony: 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov 

Príjemcovia osobných údajov Daňové úrady, súd, orgány činné v trestnom konaní, 

advokát, exekútor, iné osoby v rámci poskytovanej 

súčinnosti 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je určená osobitným zákonom 

o účtovníctve a osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou, pričom ich neposkytnutie 

bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si zákonné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Evidencia vlastníkov bytov a nebytových priestorov – 

výkon správy 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, zmluva o výkone správy, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: správa 

katastra, bankové inštitúcie, Štatistický úrad SR,  

dodávatelia energií, advokáti, dražobné spoločnosti, súdni 

exekútori, správcovia 



Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Evidencia vlastníkov bytov a nebytových priestorov – 

zastupovanie spoločenstiev 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, mandátna zmluva, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: správa 

katastra, bankové inštitúcie, Štatistický úrad SR,  

dodávatelia energií, advokáti, dražobné spoločnosti, súdni 

exekútori, správcovia 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, zmluva o výkone správy, mandátna zmluva, 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 233/1995 Z.z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 

527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 

neskorších predpisov, zákon. č. 7/2005 o konkurze a 

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Z.z. zákon č. 160/2015 Z.z. Občiansky súdny 



poriadok 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokáti, 

dražobné spoločnosti, súdni exekútori, správcovia 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Výkon opráv, údržby a revízií 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zmluva 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: 

dodávatelia prác 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 

zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si 

zmluvné povinnosti. 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Zmluvná agenda – nájomné zmluvy  

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zmluva 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokát, 

exekútor 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 

zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si 

zmluvné povinnosti. 

 

 



 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Zmluvná agenda – zabezpečenie údržby 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zmluva 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokát, 

exekútor 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 

zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si 

zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Iná zmluvná agenda 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zmluva 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokát, 

exekútor 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 

zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si 

zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Adresár 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – riadne plnenie 

svojich povinností pri výkone svojej činnosti 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

3 roky 

 

 



Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

II. Prevádzkovateľ: 

 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Kontaktné údaje:  spravcovska.firma@gmail.com 

053 / 442 50 03 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Evidencia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, zmluva o výkone správy, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: správa 

katastra, bankové inštitúcie, Štatistický úrad SR,  

dodávatelia energií, advokáti, dražobné spoločnosti, súdni 

exekútori, správcovia 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

  

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Evidencia nájomcov nebytových priestorov 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zmluva 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokát, 

exekútor 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 

zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa plniť si 

zmluvné povinnosti. 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom 



Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov, zmluva o výkone správy, mandátna zmluva, 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 233/1995 Z.z. o 

súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 

527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 

neskorších predpisov, zákon. č. 7/2005 o konkurze a 

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Z.z. zákon č. 160/2015 Z.z. Občiansky súdny 

poriadok 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: advokáti, 

dražobné spoločnosti, súdni exekútori, správcovia 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

Lehota uchovávania je po dobu trvania zmluvy a následne 

je určená osobitným zákonom o archívnictve 

 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť 

prevádzkovateľa plniť si zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Kamerový systém 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – ochrana zdravia a 

majetku  

Príjemcovia osobných údajov Orgány činné v trestnom konaní 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

20 dní 

 

Opis technických 

a organizačných 

bezpečnostných opatrení 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Adresár 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – riadne plnenie 

svojich povinností pri výkone svojej činnosti 

Príjemcovia osobných údajov Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom 

Označenie tretej krajiny alebo Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 



medzinárodnej organizácie medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

3 roky 

 

 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

III. Prevádzkovateľ – spoloční prevádzkovatelia: 

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v príslušnom bytovom dome, ktorí uzatvorili 

Zmluvu o spoločných prevádzkovateľoch 

 

Predmetom Zmluvy o spoločných prevádzkovateľoch je vymedzenie práv a povinností 

spoločných prevádzkovateľov a iných podmienok spracúvania osobných údajov 

kamerovým systémom 

 

Zmluva o spoločných prevádzkovateľoch je uzatvorená na dobu určitú – do skončenia 

prevádzkovania kamerového systému 

 

Kontaktné údaje:  spravcovska.firma@gmail.com 

   053 / 442 50 03 

 

 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Kamerový systém 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – ochrana zdravia a 

majetku  

Príjemcovia osobných údajov Orgány činné v trestnom konaní 

Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii 

Lehota na výmaz osobných 

údajov 

20 dní 

 

Opis technických 

a organizačných 

bezpečnostných opatrení 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

IV. Práva dotknutej osoby: 

 

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti 

dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje dotknutej 

osoby spracúva. V prípade opakovanej žiadosti o poskytnutie osobných údajov je 

prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 

nákladom na vystavenie potvrdenia. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou 

elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a 

to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia.  

 

2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ spracúva 

nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá 

osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu alebo 



doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to 

požiada.  

 

3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, 

že:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, 

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a 

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, 

d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, alebo 

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

mladšej ako 16 rokov.  

 

4. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich 

spracúvanie potrebné:  

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, 

b. na splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní 

alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez 

zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.  

 

5. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 7 tejto Smernice, a to počas 

obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov 

obmedzenie ich použitia; 

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného 

nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 

prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ 

nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, 

bez súhlasu dotknutej osoby.  

 

Prevádzkovateľ bude informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie 

spracúvania osobných údajov zrušené. 

 



6. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, teda získanie osobných údajov, ktoré 

poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že 

osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich 

spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.  

 

7. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z 

dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej 

osobných údajov na základe:  

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; v takom prípade jej osobné 

údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať, 

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, 

vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. 

 

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 

osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo 

dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

 

8. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, 

pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba 

svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek 

primeraným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

9. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené 

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má 

právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, ibaže je to 

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a 

prevádzkovateľom, 

b) 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 

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

 

10. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo 

medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností 

a práv dotknutej osoby, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť: 

a) bezpečnosť Slovenskej republiky, 

b) obranu Slovenskej republiky, 

c) verejný poriadok, 

d) plnenie úloh na účely trestného konania, 

e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej 

republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného 

záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a 

daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia, 

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní, 

g) predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných 

odborných činnostiach, 



h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom 

verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g), 

i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, 

j) uplatnenie právneho nároku, 

k) hospodársku mobilizáciu. 

 

11. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných 

údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o 

ochrane osobných údajov 

 


