
PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA 
Advokátska kancelária JUDr. Peter Kvasňovský, advokát s.r.o., so sídlom: Šancová 56, 811 05 
Bratislava, IČO: 47 254 688, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 99113/B (ďalej len „Advokátska kancelária“ v príslušnom gramatickom tvare) dôsledne 
chráni osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva.  

V záujme zabezpečenia relevantnej ochrany osobných údajov fyzických osôb sa Advokátska 
kancelária pri ich spracúvaní riadi 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“ v príslušnom gramatickom tvare) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“ v príslušnom gramatickom tvare). Okrem uvedených právnych predpisov sa na Advokátsku 
kanceláriu, resp. na advokátov vo všeobecnosti, pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 
vzťahuje aj špecifická právna regulácia vyplývajúca predovšetkým zo zákona 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“ v príslušnom gramatickom tvare), 
ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory. 

Advokátska kancelária ďalej dôsledne dodržiava Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov 
advokátmi (ďalej len „Kódex správania“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý v súlade s článkom 
40 Nariadenia GDPR vypracovala Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“). S Kódexom 
správania prijatým SAK,  ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi sa môžete 
oboznámiť na webovej stránke SAK  www.sak.sk/gdpr. 

Ochrana osobných údajov klientov Advokátskej kancelárie a iných fyzických osôb je pre Advokátsku 
kanceláriu dôležitá. Za účelom ozrejmenia informácií a iných skutočností dotknutým osobám 
ohľadom spracúvania ich osobných údajov a súčasne s cieľom splnenia si vlastnej informačnej 
povinnosti, vydáva Advokátska kancelária tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných 
údajov (ďalej aj ako „Podmienky ochrany súkromia“ v príslušnom gramatickom tvare). Tento 
dokument vysvetľuje, akým spôsobom Advokátska kancelária spracúva osobné údaje najmä pri 
poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci Advokátskej kancelárie. Ak máte akékoľvek 
otázky, Advokátsku kanceláriu môžete kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 907 724 
445, e-mailom na peter.kvasnovsky@nextra.sk alebo poštou na adrese sídla Advokátskej kancelárie. 

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje podľa  zásad spracúvania osobných údajov uvedených 
v článku 5 Nariadenia GDPR, v zmysle ktorých Advokátka kancelária:  

 spracúva osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu 
k dotknutej osobe; 

 osobné údaje získava na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely; 
 spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je 

nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; 
  spracúva správne osobné údaje, ktoré sú podľa potreby aktualizované; 
 uchováva osobné údaje najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné 

údaje spracúvajú; 
 spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov.  

SPÔSOB ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Advokátska kancelária získava osobné údaje najčastejšie priamo od svojich klientov ako dotknutých 
osôb. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad 
na schopnosť Advokátskej kancelárie poskytnúť kvalitné právne poradenstvo riadne a včas alebo vo 

http://www.sak.sk/gdpr


výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o 
klientoch môže Advokátska kancelária získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej 
moci alebo od iných osôb. 

Ako už bolo načrtnuté vyššie osobné údaje Advokátska kancelária získava tiež od iných ako 
dotknutých osôb, 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 Advokátska kancelária môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutej 
osoby na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o 
advokácií. 

V prípade, ak Advokátska kancelária nezískala osobné údaje priamo od dotknutej osoby, nemá 
povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup 
alebo prenosnosť osobných údajov, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať 
mlčanlivosť podľa Zákona o advokácii. 

Advokátska kancelária je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu 
advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič 
informácií aj bez súhlasu dotknutej osoby. 

V každom prípade je Advokátska kancelária oprávnená spracúvať len tie osobné údaje, ktoré 
nevyhnutne potrebuje na nižšie uvedené účely, pričom dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala 
len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. 

DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä z dôvodov: 

 poskytovania právnych služieb klientom a vykonávania advokátskeho povolania; 

 plnenia rôznych zákonných, stavovských a zmluvných povinností; 

 chránenia oprávnených záujmov Advokátskej kancelárie, jej klientov a iných osôb. 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA 
 

ÚČEL SPRACOVANIA PRÁVNY ZÁKLAD PODĽA GDPR SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY 

Poskytovanie právnych služieb 

Zahŕňa najmä: 

 prípravu ponuky právnych služieb na 
žiadosť klienta  

 posúdenie klienta z pohľadu 
potenciálneho konfliktu záujmov 

 uzatvorenie zmluvného vzťahu s 
klientom vrátane predzmluvných 
vzťahov 

 overovanie totožnosti klienta 

 zastupovanie klientov v konaní pred 
súdmi, orgánmi verejnej moci a inými 
právnymi subjektmi 

 poskytovanie právnych rád 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR, plnenie zmluvy podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
alebo oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

 Zákon o advokácii 

 zákon č. 136/2010 Z. z. 
o službách na vnútornom trhu a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) 

 zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) 

 Advokátsky poriadok a ostatné 
stavovské predpisy Slovenskej 



 spisovanie listín o právnych úkonoch 

 spracúvanie právnych rozborov a 
analýz 

 ďalšie formy právneho poradenstva a 
právnej pomoc 

 komunikáciu s klientmi a inými 
fyzickými osobami týkajúcu sa výkonu 
povolania alebo zmluvného vzťahu s 
klientom 

 vyhľadávanie dôkazov v prospech 
klienta 

advokátskej komory (ďalej len 
„stavovské predpisy SAK“) 

 

Poskytovanie iných ako právnych služieb 

Zahŕňa najmä: 

 výkon funkcie oprávnenej osoby pre 
partnera verejného sektora 

 vykonávanie konverzie a zaručenej 
konverzie 

 prenájom nehnuteľností, bytov a 
nebytových priestorov spojený s 
poskytovaním výlučne základných 
služieb zabezpečujúcich bežnú 
prevádzku nehnuteľností, bytov a 
nebytových priestorov. 

 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR, plnenie zmluvy podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
alebo oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 305/2013 Z. z. o 
elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení 
neskorších predpisov 

 vyhláška Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 
275/2014 Z. z. o zaručenej 
konverzii 

 zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov 

 Občiansky zákonník, Obchodný 
zákonník a ostatné súvisiace 
právne predpisy 

Zabezpečovanie súladu s právnymi 
predpismi a predpismi SAK 

Zahŕňa najmä: 

 plnenie povinností na úseku ochrany 
pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a financovania terorizmu 

 vnútorné administratívne činnosti 
súvisiace alebo podporujúce 
poskytovanie právnych a iných služieb 

 evidencia času, úkonov a 
poskytnutého poradenstva klientovi 

 správa a kontrola záväzkového vzťahu 
medzi klientom a advokátom 

 vedenie spisovej agendy advokáta 

 oznamovanie protispoločenskej 
činnosti 

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

 Zákon o advokácii 

 zákon 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 

 zákon č. 307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 Advokátsky poriadok a ostatné 
stavovské predpisy SAK 

 Nariadenie GDPR 



Účely týkajúce sa ochrany oprávnených 
záujmov 

Zahŕňa najmä: 

 zabezpečenie bezpečnosti priestorov, 
zariadení a softvérového vybavenia 
advokátskej kancelárie 
 

 zaznamenávanie a riadenie prístupov 
do elektronických systémov, aplikácií a 
webových stránok (logovanie); 
 

 používanie kryptografických riešení 

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

 Nariadenie GDPR 

 Občiansky zákonník, Obchodný 
zákonník 

 ostatné súvisiace právne 
predpisy 

 

Marketingové účely 

Zahŕňa najmä: 

 informovanie o poskytovaní právnych 
služieb prostredníctvom reklamy 

 zasielanie newslettrov, právnych 
noviniek, pozvánok na odborné 
prednášky a semináre, sviatočných 
pozdravov 

 zverejňovanie informácií o 
poskytnutom právnom poradenstve 
vrátane referencií klientov 

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

 

 Zákon o advokácii 

 Zákon č.351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciách 
(ďalej len „Zákon 
o elektronických 
komunikáciách“) 

 Zákon č. 147/2001 Z.z.  
o reklame a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 Zákon č. 250/2007 Z.z.  o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene 
zákona o priestupkoch 

  Občiansky zákonník 

Personalistika a mzdy 

Zahŕňa najmä: 

 plnenie predmetu pracovnej zmluvy, 
dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, resp. iných 
dvojstranných právnych úkonov, ktoré 
súvisia s úpravou práv a povinností v 
rámci pracovnoprávneho vzťahu, 
vrátane predzmluvných vzťahov a ich 
evidencia,  
 

 plnenie zákonných povinností 
súvisiacich s pracovnoprávnym 
vzťahom alebo obdobným vzťahom, 
 

  zabezpečovanie vedenia personálnej a 
mzdovej agendy zamestnancov v 
pracovnoprávnom vzťahu,  
 

 výplata miezd a odvodov,  
 

 evidencia podkladov o pracovnej 
spôsobilosti zamestnancov,  

 evidencia a vyhodnocovanie 
dochádzky zamestnancov,  
 

 kopírovanie dokladov nevyhnutných 
na účely pracovnoprávneho alebo 
obdobného vzťahu,  
 

 vystavovanie identifikačných 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR, oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
prípadne aj plnenie zmluvy podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR  

 

 Zákonník práce 

 Zákon o advokácii, Advokátsky 
poriadok a ostatné stavovské 
predpisy SAK 

 zákon č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom 
sporení v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 



preukazov zamestnancom,  
 

 evidencia vydaných poverení a 
splnomocnení zamestnancov, 
 

  evidencia vzdelávania, evidencia škôd 
 

  zabezpečovanie stravovania 
zamestnancov,  
 

 zabezpečovanie pracovných ciest 
 

 evidencia záujemcov o zamestnanie na 
základe zaslaného životopisu 

znení neskorších predpisov 

 zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade 
príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 152/1994 Z. z. o 
sociálnom fonde a o zmene a 
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 zákon č. 125/2006 Z. z. o 
inšpekcií práce v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov 

 Zákon o ochrane osobných 
údajov 

Bezpečnosť a ochrana pri práci 

Zahŕňa najmä: 

 školenie ohľadom bezpečnosti 
a ochrany pri práci , 
 

 evidencia školení, pracovných úrazov 
a lekárskych prehliadok 

 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR, oprávnený záujem podľa 
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
prípadne aj plnenie zmluvy podľa 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR  

 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

 nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 395/2006 Z. z. o 
minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie 
osobných ochranných 
pracovných prostriedkov 
 

 iná súvisiaca legislatíva 

Účtovné a daňové účely 

Zahŕňa najmä: 

 výkon práv a plnenie daňového 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších 
predpisov  

 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 



subjektu príjmov v znení neskorších 
predpisov 

 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 
dani (daňový poriadok) v znení 
neskorších predpisov a iná 
súvisiaca legislatíva 

Evidencia doručenej a odoslanej pošty 

Zahŕňa najmä: 

 vedenie evidencie doručenej 
a odoslanej pošty 

 

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

 

 

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb 
podľa Nariadenia GDPR 

 vybavovanie žiadostí dotknutých osôb 
adresovaných Advokátskej kancelárii  

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR,  

 

 Nariadenie GDPR 
 

 Zákon o ochrane osobných 
údajov 

Archívne účely, účely vedeckého 
a historického výskumu 

Plnenie zákonnej povinnosti 
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR,  

 

 Zákon č. 395/2002 Z.z. 
395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

 Článok 89 Nariadenia GDPR 
 

 Iná súvisiaca legislatíva 

 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Advokátska kancelária má pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, najmä klientov a iných 
fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie postavenie prevádzkovateľa. 
Osobné údaje našich dotknutých osôb 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, advokátskym 
koncipientom. Osobné údaje dotknutých osôb môžu spracúvať len na základe pokynov Advokátskej 
kancelárie s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu. 

Advokátska kancelária môže v súvislosti s poskytovaním právnych služieb spolupracovať s viacerými 
sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné 
údaje v mene Advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária využíva len sprostredkovateľov, ktorí 
vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana 
práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov. Osobné údaje našich dotknutých osôb 
v tejto súvislosti sprístupňujeme napríklad účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore 
(napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo 
podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. 

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 prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre 
práva a slobody fyzických osôb, Advokátska kancelária bez zbytočného odkladu oznámi porušenie 



ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od 
oznamovacej povinnosti. 

 

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Advokátska kancelária je oprávnená a zároveň povinná osobné údaje dotknutých osôb spracúvať, 
resp. zálohovať v úložiskách. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na 
predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku 
bezpečnostného incidentu. Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať 
zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane 
osobných údajov. 

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré 
sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že Advokátska kancelária spracúva osobné údaje: 

 po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva 
osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností; 

 po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak 
spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy; 

 po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Advokátska kancelária, ak je spracúvanie 
osobných údajov na tento účel nevyhnutné; 

 po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na 
základe súhlasu. 

Advokátska kancelária sa pri uchovávaní osobných údajov riadi odporúčanými dobami uchovávania v 
zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:  

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

 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 plynie odo dňa, keď sú splnené všetky 
podmienky na uloženie spisu do archívu. 

Na Advokátsku kanceláriu sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa 
Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú doby uchovávania 
osobných údajov, resp. bránia Advokátskej kancelárii v skartácii niektorých dokumentov z 
pochopiteľných dôvodov. Napríklad: 

 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.  



 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN  

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb to tretích krajín mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.  

Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v 
jurisdikcii EÚ. 

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie sa Advokátska kancelária zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo 
neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia 
Európskej komisie o primeranosti sa Advokátska kancelária zaväzuje uskutočniť prenos osobných 
údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie 
primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre 
osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii 
výnimiek pre osobitné situácie sa Advokátska kancelária zaväzuje dotknutú osobu vopred 
informovať. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Dotknutá osoba má právo na prístup a kontrolu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba 
má nasledovné práva:  

 Právo na prístup podľa článku 15 Nariadenia GDPR 
Dotknutá osoba má právo získať od Advokátskej kancelárie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 
jej osobné údaje, právo získať prístup k týmto osobným údajom vrátane práva získať kópiu 
spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie v zmysle článku 15 Nariadenia GDPR. 
 

 Právo na opravu podľa článku 16 Nariadenia GDPR 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Advokátska kancelária opravila nesprávne osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov. 
 

 Právo na vymazanie podľa článku 17 Nariadenia GDPR 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Advokátska kancelária bez zbytočného odkladu vymazala 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR 
a zároveň nie je daný dôvod odmietnutia žiadosti. 
 

 Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR  
Dotknutá osoba má právo na to, aby Advokátska kancelária obmedzila spracúvanie osobných 
údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. 
 

 Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR 
Ak je na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby právnym základom súhlas dotknutej 
osoby alebo plnenie zmluvy a spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa vykonáva 
automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú a ktoré poskytla Advokátskej kancelárii v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.  
 

 Právo namietať a autorizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 a 22 Nariadenia 
GDPR 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie 
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených 



záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu 
prípadnému profilovaniu. 
 
Advokátska kancelária aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane 
profilovania. 

 
 Právo podať sťažnosť 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že Advokátska kancelária spracúva osobné údaje 
nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je 
dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 
Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 
 Právo odvolať súhlas 

V prípade, ak vo vzťahu s konkrétnym účelom spracúvania osobných údajov dotknutá osoba 
vyjadrila súhlas s ich spracúvaním, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to 
malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Ak Advokátska kancelária spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient 
ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 
22 GDPR.  

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 s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 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.“ 

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA 

Ochrana osobných údajov nie je pre Advokátsku kanceláriu jednorazovou záležitosťou. Informácie, 
ktoré Vám je Advokátska kancelária povinná vzhľadom na jej spracúvanie osobných údajov 
poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Advokátska kancelária si z tohto dôvodu 
vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto Podmienky ochrany súkromia upraviť a zmeniť v akomkoľvek 
rozsahu. Zmena týchto Podmienok ochrany súkromia podstatným spôsobom Vám bude oznámená 
napr. všeobecným oznámením na webovej stránke Advokátskej kancelárie alebo osobitným 
oznámením prostredníctvom e-mailu.  

 

V Bratislave, dňa 22.11.2019 

 

JUDr. Peter Kvasňovský, advokát s.r.o. 

 
 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/
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