Podmienky ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky
vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej
kancelárie Winton, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 51 689 430 (ďalej aj len „Winton s.r.o.“).
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na
00421-915-695-364,
e-mailom na
winton@winton.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.
Advokátska kancelária Winton s.r.o. postupuje pri poskytovaní právnych služieb v súlade s 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“) 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“).
Okrem Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sa na advokátov 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“), ako aj zo stavovských predpisov Slovenskej advokátskej
komory.
Slovenská advokátska komora vypracovala v súlade s článkom 40 Nariadenia GDPR Kódex správania pre
spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex správania“), ktorý sa vzťahuje na všetkých advokátov
zapísaných do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Kódex správania prispieva k
správnemu uplatňovaniu Nariadenia GDPR, pričom berie do úvahy osobitné črty výkonu advokácie.
Cieľom Kódexu správania je podporiť vzťah dôvery medzi advokátmi a ich klientmi, ako aj zvýšiť
transparentnosť advokátov v oblasti spracúvania osobných údajov o klientoch a iných fyzických osobách. Kódex
správania je v zmysle článku 24 ods. 3 Nariadenia GDPR dôležitým prvkom na preukázanie splnenia povinností
prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia GDPR. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť na webovej stránke
Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk/gdpr.
Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty
o spracúvaní ich osobných údajov advokátskou kanceláriou Wintons.r.o. vydáva advokátska kancelária Winton s.r.o.
tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov.

Prečo spracúvame osobné údaje?
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.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
A. Poskytovanie právnych služieb
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie právnych služieb. Poskytovanie právnych služieb
zahŕňa najmä:

- prípravu ponuky právnych služieb na žiadosť klienta vrátane účasti vo výberových konaniach klientov
- 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
- obhajobu v trestnom konaní
- poskytovanie právnych rád
- spisovanie listín o právnych úkonoch
- spracúvanie právnych rozborov
- správu majetku klientov
- 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
- právne poradenstvo v rámci výkonu funkcie zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR
- zisťovanie totožnosti klientov prostredníctvom svedkov, vyjadrení obce alebo listinných dôkazov.

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. ako
prevádzkovateľa, ktorá vyplýva predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

- 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 advokátskej komory (ďalej len „stavovské
predpisy SAK“).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej Advokátska kancelária
Winton s.r.o. nemôže poskytovať právne služby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská
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advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v
trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

B. Poskytovanie iných ako právnych služieb
Účelom spracúvania osobných údajov je aj poskytovanie iných ako právnych služieb a to najmä:

- výkon funkcie oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
- autorizácia zmlúv vrátane vyhľadávania informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy mohla
vzniknúť škoda
- 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.

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj
plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. ako prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú
predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

- 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.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade Advokátska kancelária
Winton s.r.o. nemôže s dotknutou osobou uzavrieť zmluvu, resp. dohodu (napr. dohodu o výkone funkcie
oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a pod.) a nemôže plniť svoje zákonné povinnosti
vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská
advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v
trestnom konaní, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), subjekty zabezpečujúce
správu a podporu informačných technológií.

C. Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK
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Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi SAK zahŕňa spracúvanie osobných údajov, ktoré
je nevyhnutné predovšetkým pre nasledovné činnosti:
- 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 (whistleblowing).
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinnosti Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. ako
prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
- 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
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade Advokátska kancelária
Winton s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Slovenská
advokátska komora (ďalej len „SAK“), účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v
trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
D. Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačných systémov
Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. vrátane zabezpečenia bezpečnosti spracúvaných dát.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie Winton s.r.o., ktorým sleduje
bezpečnosť a ochranu svojich informačných systémov a bezpečnosť spracúvaných dát, ako aj plnenie
zákonných povinností vyplývajúcich najmä z nasledovných právnych prepisov:

- Zákon o advokácii
- Nariadenie GDPR

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a
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daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a
podporu informačných technológií.

E. Marketingové účely

Účelom spracúvania osobných údajov je prezentácia výkonu povolania a reklama Advokátskej kancelárie
Winton s.r.o. a to najmä:

- informovanie o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy
zasielanie newslettrov, právnych noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre, sviatočných
pozdravov
- marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov
- zverejňovanie informácií o poskytnutom právnom poradenstve vrátane referencií klientov
- poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch odporúčaných
kancelárií.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby, ako aj oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie
Winton s.r.o. ako prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby
so spracúvaním jej osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a
podporu informačných technológií, klienti Advokátskej kancelárie Winton s.r.o., ako aj iní zmluvní partneri
Advokátskej kancelárie Winton s.r.o..

F.

Mzdy a personalistika

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a 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, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo
obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: 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 preukazov zamestnancom, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov,
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evidencia vzdelávania, evidencia škôd spôsobených zamestnancami, zabezpečovanie stravovania
zamestnancov, zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr.
zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov,
vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, plnenie povinností
voči orgánom verejnej moci, ako aj plnenie iných povinností Advokátskej kancelárie Winton s.r.o.
súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.

Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a plnenie zákonných povinností Advokátskej
kancelárie Winton s.r.o. vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré ustanovujú povinnosti zamestnávateľa
voči zamestnancovi:

- 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
neskorších predpisov,

zákonov v znení

- 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.
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Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich
neposkytnutia Advokátska kancelária Winton s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z
príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, a nemôže dôjsť k vzniku
pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a
podporu informačných technológií, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, zástupcovia zamestnancov,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej
správy, ako aj orgány štátnej správy a verejnej moci oprávnené na výkon kontroly a dozoru (napr.
Inšpektorát práce), subjekt zabezpečujúci štatistiku, banky, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty
zabezpečujúce pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, klienti Advokátskej kancelárie Winton s.r.o..

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie,
funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar,
miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné
údaje zamestnávateľa, je Advokátska kancelária Winton s.r.o. oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je
to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako
dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť
vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

G. Účtovné a daňové účely
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, ako aj výkon práv a plnenie daňového
subjektu.
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. ako
prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov a iná súvisiaca
legislatíva.
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia
Advokátska kancelária Winton s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo Zákona o
účtovníctve a ostatných relevantných právnych predpisov.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, SAK, účtovní a
daňoví poradcovia, audítori, orgány Finančnej správy SR, audítori, banky, súdy a orgány činné v trestnom
konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.
H. Evidencia doručenej a odoslanej pošty
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Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Advokátskej kancelárie Winton s.r.o. ako
prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného
zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k
plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, subjekty
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

I.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenie GDPR
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných Advokátskej
kancelárii Winton s.r.o..

Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia
GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia
Advokátska kancelária Winton s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia
GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Úrad na ochranu
osobných údajov a iné dozorné orgány, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, súdy a orgány činné v trestnom
konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

J.

Archívne účely a štatistické účely
Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry, ako aj realizácia vedeckého a
historického výskumu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
článok 89 Nariadenia GDPR a súvisiaca legislatíva.
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Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia
Advokátska kancelária Winton s.r.o. nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej
legislatívy.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným
príjemcom: zamestnanci advokátskej kancelárie, zastupujúci a spolupracujúci advokáti, Ministerstvo vnútra
SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie štatistík o určitých osobných údajoch dotknutých osôb.

Právnym základom spracúvania je článok 89 Nariadenia GDPR. Osobné údaje dotknutej osoby nie sú
poskytované príjemcom.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri
zachovávaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním
jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom,
Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového
vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov tých osôb.
Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje
orgánom verejnej moci1, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať
informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Na základe zmluvnej spolupráce pri poskytovaní právnych služieb s advokátmi/advokátskymi kanceláriami,
s ktorými máme spoločné sídlo kancelárie (Advokátska kancelária BEREC\BEREC, s.r.o., advokát Mgr. Martin
Berec a naša Advokátska kancelária Winton s.r.o.), vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, nakoľko spoločne
spracúvame Vaše osobné údaje. Podstatou dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi, je spoločné určenie účelu a
prostriedkov spracúvania osobných údajov, ako aj určenie zodpovednosti každej zmluvnej strany za plnenie
povinností a úloh podľa GDPR. Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi je uzatvorená na dobu neurčitú.
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
(EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže byť
uskutočňovaný len na žiadosť klienta, a to v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
Ako dlho uchovávané Vaše 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.:
•

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

•

Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

1 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov

8

•

Advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu
kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárií bez
časového obmedzenia;

•

Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky
pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy 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.

Ako o vás získavame 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 získať bez informovania a aj
proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so
Zákonom o advokácií.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6
ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek
namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by
sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. 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 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 s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20
ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.
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Práva klienta
ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom
advokácie
Klient má právo

Klient nemá právo
•

na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2
GDPR);

•

na prístup k osobným údajom a informáciám
podľa čl. 15 GDPR

•

na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3
písm. b), d) a e) GDPR);

•

na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16
GDPR);

•

na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18
ods. 8 Zákona o advokácii)

•

právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné
údaje nie sú spracúvané na základe Vášho
súhlasu ale na inom právnom základe
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne
aj d) GDPR;

•

namietať (čl. 21 GDPR).

podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na
Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl.
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo
podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore

Práva inej osoby ako klienta
ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom
advokácie
Ak nie ste našim klientom (napr. ste protistrana nášho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s
poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii
výslovne nie sme povinní poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup
alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu
advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.
Osoba má právo

Osoba nemá právo
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•

na informáciu o spracúvaní
osobných údajov podľa čl. 15
GDPR;

•

na prístup k osobným údajom
a informáciám podľa čl. 15
GDPR (čl. 18 ods. 8 Zákona o
advokácii);

•

na opravu vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);

•

•

podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na
Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl.
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo
podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

na obmedzenie spracúvania (čl.
18 ods. 2 GDPR);

•

na vymazanie a zabudnutie (čl.
17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);

•

na prenosnosť (čl. 20 ods. 1
GDPR)

•

právo odvolať súhlas, keďže
Vaše osobné údaje nie sú
spracúvané na základe Vášho
súhlasu;

•

namietať (čl. 21 GDPR).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej
komore.

Advokátska kancelária Winton, s.r.o. poskytuje klientom právne služby, prostredníctvom ktorých si klienti uplatňujú
rôzne právne nároky a chránia si svoje oprávnené záujmy. Ako advokátska kancelária v rámci poskytovania právnych
služieb sledujeme oprávnené záujmy našich klientov, zároveň však, máme postavenie prevádzkovateľa podľa
definície GDPR a nespracúvame osobné údaje klienta alebo iných fyzických osôb výlučne na základe jeho poverenia
a pokynov ako sprostredkovateľ podľa definície GDPR. Máme teda svoje samostatné, neodvodené právo spracúvať
osobné údaje na účely výkonu advokácie, a to vrátane citlivých údajov (čl. 9 GDPR), a údajov o uznaní viny za
trestné činy a priestupky (čl. 10 GDPR), ako aj osobných údajov o tretích osobách, a to aj bez ich súhlasu (§ 18 ods.
6 a 7 Zákona o advokácii)
V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie máme aj my, ako advokátska kancelária, oprávnené
záujmy, napr. záujem chrániť si majetok, a môžu nám vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr.
z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď. V takomto prípade by sme mohli aj my spracúvať osobné údaje na
základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
Dovoľujeme si uviesť, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými
predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je
potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné
údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri
uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s
dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená.

Zmeny podmienok ochrany súkromia
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, sa
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zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. osobitným
oznámením prostredníctvom emailu.
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