Informácie o ochrane osobných údajov
Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich klientov a iných
fyzických osôb), ktorých osobné údaje spracúva naša advokátka kancelária LawService, s.r.o., so sídlom
Stráž 3/223, 960 01 Zvolen, IČO: 36 861 723, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15908/S, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súlade s
Nariadením 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
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákonom č. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), ako aj ďalšími predpismi. Naša advokátska
kancelária pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Kódexom správania prijatým Slovenskou
advokátskou komorou (ďalej len „SAK“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S
Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na internetovej stránke SAK www.sak.sk.
Výkon činnosti Prevádzkovateľa
Naša advokátska kancelária vykonáva činnosť, ktorá spočíva najmä :
 vo výkone advokácie v zmysle Zákona o advokácii – zastupovanie klientov v konaní pred súdmi,
orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie
právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku
klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za
odmenu;
 v plnení rôznych zákonných, stavovských a zmluvných povinností;
 v ochrane našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov našich klientov a iných osôb.
Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?
Osobnými údajmi sú v zmysle platnej právnej úpravy údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe
všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík
alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na
to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich
základných práv. Vaše osobné údaje spracúvame na základe (aspoň jedného z) týchto právnych základov:
 na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny
účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe;
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spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. zmluvy
o poskytovaní právnych služieb, pracovná zmluva), ktorej zmluvnou stranou ste Vy (náš klient),
alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (predzmluvné
vzťahy);



spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti ako
prevádzkovateľa, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z advokátskych predpisov (najmä
Zákon o advokácii), z účtovných predpisov, zákona o archívoch a registratúrach, ako aj na plnenie
povinností vo vzťahu k štátnym orgánom;



spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré
sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, pričom tento právny základ využívame najmä:
 na zasielanie newsletterov pre našich klientov za účelom poskytovania informácií
o legislatívnych zmenách alebo právnych novinkách, ako aj na zasielanie sviatočných
pozdravov;
 na monitorovanie návštevnosti našej stránky, zlepšovanie fungovania našej stránky
(prostredníctvom „cookies“), avšak tak, aby pri využití tohto účelu tento neprimerane
nezasahoval do Vašich práv;
 na monitorovanie vonkajšieho a vnútorného priestoru budovy, kde sa nachádza naša
advokátska kancelária, za účelom ochrany nášho majetku pred zničením, poškodením alebo
krádežou, ako aj za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch našej advokátskej kancelárie.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu a spôsobom vymedzenými nasledovnými kategóriami účelov:
Kategórie účelov
spracúvania

Právny základ

Súvisiace predpisy

Výkon povolania
(poskytovanie
právnych služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu
k osobitným kategóriám osobných
údajov môže ísť o dodatočné podmienky
podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)
prípadne aj plnenie zmluvy podľa
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zákon o advokácií,
Advokátsky poriadok,
Občiansky a Obchodný
zákonník, a ďalšie právne
predpisy

Poskytovanie
iných ako
právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1
písm. b) GDPR prípadne aj plnenie
zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1
psím. c) GDPR

Zákon o registri partnerov
verejného sektora, Zákon o eGovernmente, Občiansky
a Obchodný zákonník, Zákon
o nájme nebytových
priestorov, a ďalšie právne
predpisy

Zabezpečenie
súladu s právnymi
predpismi
a predpismi
Slovenskej

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6
ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem
advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6
ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem
podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo

Zákon o advokácií,
Advokátsky poriadok, Zákon
o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti,
Zákon o oznamovaní
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advokátskej
komory

obhajovanie právnych nárokov podľa čl.
9 ods. 2 písm. f) GDPR

protispoločenskej činnosti,
GDPR, a ďalšie právne
predpisy

Účely týkajúce sa
ochrany
oprávnených
záujmov

Oprávnený záujem advokátov alebo
tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f)
GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodný
zákonník, Trestný poriadok,
Trestný zákon, Civilný
sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok,
Správny súdny poriadok,
Správny poriadok, Zákon
o priestupkoch, a ďalšie
právne predpisy

Marketingové
účely (zasielanie
newsletterov,
cookies)

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem
advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6
ods. 1 psím. f) GDPR

Zákon o advokácií, Zákon
o elektronických
komunikáciách, Zákon
o reklame, Zákon o ochrane
spotrebiteľa, Občiansky
zákonník, a ďalšie právne
predpisy

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

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch, a ďalšie
právne predpisy

Personalistika
a mzdy (najmä na
účely
zamestnania)

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

Zákonník práce, Zákon
o advokácií a ďalšie právne
predpisy

Účtovné a daňové
účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6
ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti
účtovníctva a správy daní,
a ďalšie právne predpisy

Aké osobné údaje spracúvame?
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.
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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.
Spracúvanie súborov cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať
predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby
návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej
užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely fungovania našej webovej
stránky. Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našou stránkou. Z
týchto súborov cookies sa dozvieme, ako reagujete na našu stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti
ste na našej stránke navštívili, aký čas ste na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy.
Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového
prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách
považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.
Komu poskytujeme osobné údaje?
Pri plnení svojich zmluvných, zákonných alebo iných povinností využívame služby tretích osôb, ktoré sú
oprávnené v nevyhnutnom rozsahu spracúvať osobné údaje v mene našej advokátskej kancelárie, a ktoré
poskytujú primerané záruky na zákonné spracúvanie osobných údajov.
Vaše osobné údaje poskytujeme nasledovným kategóriám príjemcov:
 zamestnancom našej kancelárie, ako aj iným osobám, ktoré sú poverené spracúvaním osobných
údajov na základe pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, napr. mandátnej zmluvy, alebo to
vyplýva z ich popisu práce;
 spolupracujúcim alebo zastupujúcim advokátom;
 prevádzkovateľom poskytujúcim mzdové a účtovné poradenstvo a služby;
 prevádzkovateľom IT (správca siete, serverov a iných informačných systémov);
 prevádzkovateľom poskytujúcim služby spojené s archiváciou dokumentov obsahujúcich osobné
údaje dotknutej osoby;
 prevádzkovateľom poskytujúcim poštové a kuriérske služby;
 prevádzkovateľom poskytujúcim podporné, technické alebo organizačné služby;
 Slovenskej advokátskej komore;
 orgánom verejnej moci (štátnym orgánom, organizáciám a inštitúciám, OČTK);
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere (ako to
umožňuje naša povinnosť zachovávať mlčanlivosť) a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu. 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.
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru).
Využívame len bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii
EÚ.
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Na akú dobu sa uchovávajú osobné údaje?
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, napr.:
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. Napr.:





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.

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame za účelom plnenia si povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
(napr. zmluva o poskytovaní právnych služieb), sme oprávnení uchovávať po dobu trvania zmluvného
vzťahu, alebo kým nedôjde k splneniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
V prípade, že uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie si povinnosti podľa osobitných
právnych predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si tejto povinnosti (napr. zákon o archívoch a
registratúrach), sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.
V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, sme oprávnení spracúvať Vaše
osobné údaje počas doby trvania Vášho súhlasu, ako aj trvania účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý
ste vyjadrili súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním. V prípade, že uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie si našej povinnosti
podľa osobitných právnych predpisov, v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si tejto povinnosti, sme oprávnení
spracúvať Vaše osobné údaje aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.
V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, sme oprávnení spracúvať
Vaše osobné údaje počas doby trvania tohto oprávneného záujmu, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Aké sú Vaše práva?
Podľa platnej právnej úpravy máte ako dotknutá osoba nasledovné právo:
 požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú - máte právo získať potvrdenie o tom,
či spracúvame Vaše osobné údaje, a máte právo na prístup k nim;


na opravu osobných údajov - máte právo na to, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez
zbytočného odkladu opravené, so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných
osobných údajov;
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na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) - máte právo požadovať vymazanie Vašich
osobných údajov,
 ak tieto nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali;
 odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ
pre spracúvanie;
 namietli ste spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 namietli ste nezákonné spracúvanie Vašich osobných údajov;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu;
 Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;



na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo požiadať o dočasné obmedzenie
spracúvania Vašich osobných údajov, v týchto prípadoch:
 napadli ste správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov;
 spracúvanie je protizákonné a namietli ste proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia;
 prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
 namietli ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;



namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných
údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane namietania
proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a
slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte
právo namietať aj spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.



na prenosnosť osobných údajom - máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ,
bránil, ak sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase, alebo na zmluve, a ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami;



kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak sa osobné údaje
spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby);



podať návrh na začatie konania podľa §100 ZoOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR,
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (najmä vo vzťahu k fyzickým osobám iným ako klientom)
sa pri poskytovaní právnych služieb na nás vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia GDPR, nakoľko
v zmysle § 23 ods. 1 a nasl. Zákona o advokácii sme povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie (profesijné tajomstvo), a preto
nie sme povinní každej dotknutej osobe poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia GDPR.
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Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba
(napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 Nariadenia GDPR. Ak sa
osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup
údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať
mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 Nariadenia GDPR, 20 ods. 4 Nariadenia GDPR 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.“
Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:
Advokátska kancelária
LawService, s.r.o.
sídlo: Stráž 3/223, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Tel.: +421 45 5240 200
Fax.: +421 45 5240 291
e-mail: kancelaria@lawservice.sk
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