Vážený klienti,
radi by sme Vás informovali že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov
alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) sme pre Vás pripravili nasledujúce informácie
k ochrane osobných údajov.
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou
samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných
údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu vašich osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili
tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o.,
so sídlom Štúrova 13, 811 04 Bratislava, IČO: 36 367 524, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 40982/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na
korešpondenčnej Štúrova 13, 811 04 Bratislava, alebo emailom na adrese office@advocatus.sk.
Vaše osobné údaje spracúvame najmä v rozsahu:
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo
■ Kontaktné údaje – adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo
■ Informácie získané prostredníctvom e-mailu, poskytnuté v písomnej forme.
Právnym základom pre spracovanie osobých údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je
nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí právnych služieb uzavretej medzi prevádzkovateľom ako
advokátom a dotknutou osobou ako klientom podľa zák. č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov; ako aj čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú ako advokátovi z právnych predpisov;
Aby sme vám zaistili kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty.
Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, daňových poradcov a spolupracujúce advokátske kancelárie.
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať
naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou,
máme Vaše údaje uložené na obdobie 10 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných
právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností
budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná
za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V
niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak
každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú

povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu
nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie
námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva
môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj
na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

