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JUDr. Monika Albertová, s.r.o. 
Topoľčianska 82, 921 01 Banka 

 

IČO: 46 486 313, DIČ: 282 002 1347, t.č.: 0905 395 611, e-mail: pravnik@albertova.eu 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: 1811000000002921869682 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava – oddiel: Sro, vložka č.: 

28648/T 

(ďalej len "dodávateľ" ktorý je súčasne prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ochrana osobných údajov 
Ako spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. zbiera a používa osobné údaje 

a ako to môžete kontrolovať či ovplyvniť. Toto prehlásenie vydávame v súlade 

s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, v skratke GDPR a v 

súlade so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len "zákon 297/2008").  

 

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných 

údajov"), podľa ktorého objednávateľ vyjadril súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke 

www.albertova.eu, ako aj súvisiace služby, prípadne za účelom zaslania 

objednaných vzorových dokumentov alebo E-booku. Tieto služby sú poskytované 

na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom o dodaní 

služieb, v ktorej objednávateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v 

predzmluvných vzťahoch s objednávateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, 

ktoré sa uskutoční na žiadosť objednávateľa. Právnym základom spracúvania 

osobných údajov je preto aj § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, 

podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

 

2. Právnym základom na uchovávanie a archiváciu všetkých osobných údajov je 

oprávnený záujem dodávateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane 

osobných údajov, nakoľko v prípade, ak sa objednávateľ v budúcnosti obráti na 

mailto:pravnik@albertova.eu
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dodávateľa s požiadavkou na nejaké informácie alebo dokumentáciu týkajúcu sa už 

poskytnutej služby, alebo ak sa objednávateľ v budúcnosti obráti na dodávateľa s 

požiadavkou na poskytnutie nejakej ďalšej obdobnej služby, dodávateľ má možnosť 

sa rýchlo zorientovať, aká služba bola objednávateľovi poskytnutá, akej veci sa 

týkala, aké mal objednávateľ požiadavky, aká dokumentácia mu bola zaslaná a pod. a 

na tomto základe môže dodávateľ ľahšie, presne a komplexne naplniť 

objednávateľove požiadavky a očakávania. 

 

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tiež § 13 ods. 1 písm. c) zákona o 

ochrane osobných údajov, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov 

nevyhnutné pre plnenie zákonných povinností dodávateľa a to napríklad v prípade 

spracúvania osobných údajov za účelom vystavenia faktúry, alebo za účelom zápisu 

do živnostenského alebo obchodného registra (v tomto prípade je právny základ podľa 

§ 13 ods. 1 písm. c) úzko spätý s právnym základom podľa § 13 ods. 1 písm. a) 

zákona o ochrane osobných údajov), kedy spracúvanie osobných údajov vyplýva z 

daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, zo Živnostenského zákona, z 

Obchodného zákonníka, zo Zákona o obchodnom registri a ďalších osobitných 

právnych predpisov. 

 

4. Pri službách „Založenie s.r.o.“, pri určitých druhoch služby „Zmena s.r.o.“ (napr. ak 

dochádza k prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, či k 

zvýšeniu alebo zníženiu jej základného imania), pri službách „Ready made s.r.o.“, 

„Registrácia k DPH", alebo "Zápis konečného užívateľa výhod do OR", resp.  pri 

iných službách zverejnených na web stránke www.albertova.eu, pri ktorých je 

potrebné alebo vhodné vykonať starostlivosť podľa Druhej časti zákona 297/2008, je 

právnym základom aj samotný zákon 297/2008, a to najmä jeho Druhá a Tretia časť. 

 

Ktoré osobné údaje dodávateľ spracúva 

 

5. Údaje, ktoré dodávateľ obvykle spracúva za účelom poskytnutia služby, vybavenia 

objednávky, alebo ktoré spracúva na právnom základe sú, v závislosti od konkrétneho 

účelu, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu 

totožnosti, miesto narodenia, adresa pobytu, meno a priezvisko (aj rodné) 

rodičov objednávateľa,  e-mail a telefónne číslo. Objednávateľ berie na vedomie, že 

v súvislosti s poskytnutím služby dodávateľ v niektorých prípadoch získava osobné 

údaje aj z verejne dostupných zdrojov a to najme z oficiálnych stránok obchodného 

registra (www.orsr.sk), živnostenského registra (http://www.zrsr.sk) alebo z 

katastrálneho portálu (www.katasterportal.sk/kapor).  
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Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby 

 

6. V prípade, ak objednávateľ poskytne dodávateľovi za účelom poskytnutia služby 

osobné údaje inej dotknutej osoby (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa 

spracúvajú) a v prípade ak to nebude vyžadovať od dodávateľa neprimerané úsilie, 

dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po získaní osobných údajov, poskytnúť 

tejto dotknutej osobe informácie vymedzené v § 20 zákona o ochrane osobných 

údajov vrátane informácii o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú, prípadne 

informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Za týmto účelom je 

objednávateľ povinný poskytnúť dodávateľovi e-mailovú adresu alebo telefonický 

kontakt na dotknutú osobu, aby mal dodávateľ možnosť sa s touto osobou 

skontaktovať. V prípade ak objednávateľ poskytne dodávateľovi za účelom 

poskytnutia služby osobné údaje inej dotknutej osoby a poskytnutie informácií 

vymedzených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov tejto dotknutej osobe by si 

vyžadovalo vyvinúť od dodávateľa neprimerané úsilie, môže sa táto dotknutá osoba 

oboznámiť s ochranou osobných údajov aj prostredníctvom web stránky dodávateľa 

www.albertova.eu . 

 

Cookies 

 

7. Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania web stránky www.albertova.eu, na 

analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účel cielenej reklamy využívame 

súbory cookies. Viac o súboroch cookies sa dozviete pri vstupe na web stránku 

www.albertova.eu . 

8. Pri poskytovaní služby môže dodávateľ o objednávateľovi zhromažďovať určité ďalšie 

informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, 

pomocou ktorej objednávateľ získava prístup k službám dodávateľa, dátum a čas 

prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú však získavané buď náhodne, bez 

predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho 

spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej 

systematicky spracúvané, alebo sú nevyhnutné pre správne poskytovanie služby 

objednávateľovi.  

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov 

 

9. Poskytnutie určitých osobných údajov ako sú meno, priezvisko, e-mail, prípadne 

telefónne číslo, v súlade s týmto dokumentom je zmluvnou požiadavkou dodávateľa. 

Poskytnutie ostatných osobných údajov ako sú dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

narodenia, adresa pobytu a meno a priezvisko (aj rodné) rodičov objednávateľa je 

http://www.albertova.eu/
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zákonnou požiadavkou, pretože tieto údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie určitej 

služby (napr. "Založenie s.r.o"., "Zmena s.r.o." alebo SZČO – ohlásenie živnosti“ a 

pod.); Požiadavku na tieto osobné údaje špecifikujú osobitné právne predpisy (napr. 

Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o obchodnom registri a pod.). Bez 

poskytnutia týchto údajov by nebolo možné službu poskytnúť a preto je poskytnutie 

týchto údajov pre objednávateľa povinné. Dodávateľ sa pritom zaväzuje spracúvať 

osobné údaje poskytnuté objednávateľom len v takom rozsahu, v akom si to vyžaduje 

splnenie si našich zákonných povinností a v akom sú tieto osobné údaje potrebné a 

nevyhnutné výlučne za účelom poskytnutia služieb, resp. pre evidenčné účely, pre 

účely poštového styku, elektronickej alebo telefonickej komunikácie a pre splnenie 

prípadných ďalších požiadaviek objednávateľa v budúcnosti. Za týmto účelom sú 

tieto údaje uchovávané a archivované.  

 

10. Vaše osobné údaje budeme archivovať a uchovávať e počas 15 rokov odo dňa ich 

poskytnutia. Okrem vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov, dodávateľ 

nespracúva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o objednávateľovi.  

 

11. Aby dodávateľ zabezpečil ochranu dát, vykonáva rôzne bezpečnostné opatrenia na 

udržanie bezpečnosti Vašich informácií pri prístupe k Vašim osobným informáciám. 

 

Vaše práva 

 

12. Objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa jeho osoby. Objednávateľ má  taktiež právo na opravu osobných údajov, 

právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 

namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

Objednávateľ má ďalej právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 

13. Objednávateľ alebo iná dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti  

vyžadovať od dodávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú. Ak dodávateľ takéto osobné údaje spracúva, objednávateľ alebo iná dotknutá 

osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o týchto 

osobných údajoch v súlade s § 21 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

14. Objednávateľ alebo iná dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných 

údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v 

rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade ak objednávateľ alebo iná 
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dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov, dodávateľ spracúvať osobné 

údaje nesmie.  

 

15. Dodávateľ prehlasuje, že u neho neexistuje automatizované individuálne 

rozhodovanie ani  profilovanie (t.j. akákoľvek forma automatizovaného spracúvania 

osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých 

osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu 

alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej 

výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, 

záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) ani automatizované 

rozhodovanie. 

 

Tretie strany 

 

16. Dodávateľ neposkytuje osobné údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou 

svojich zamestnancov, sprostredkovateľov uvedených v bode 17. tohto dokumentu, 

subdodávateľov a osôb, ktorým poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za 

účelom poskytnutia služieb (príjemcovia osobných údajov) a aj to len tie údaje, ktoré 

sú nevyhnutné.  

 

Sprostredkovatelia 

 

17. Sprostredkovateľom dodávateľa je: 

 

a) v oblasti vedenia účtovníctva: Simona Haringová - Vedenie účtovníctva 

S.Haringová, miesto podnikania: Karpatská 5, 921 01 Banka, IČO: 33703761, 

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany – č. živnostenského 

registra: 204-6578, ktorá spracúva účtovníctvo dodávateľa a teda za účelom 

spracovania účtovníctva dodávateľa prichádza do styku s fakturačnými údajmi 

objednávateľa, ktoré môžu byť za určitých podmienok považované, za osobné údaje, 

ktoré musia byť zo zákona chránené. 

 

b) v oblasti web hostingu: spoločnosť WebSupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 

841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928,  zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sro, vložka č.: 63270/B, ktorá zabezpečuje všetko potrebné pre našu web stránku 

www.albertova.eu v súvislosti s registráciou nášho doménového mena a správou našej 

e-mailovej databázy. 
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Príjemca osobných údajov 

 

18. Pri službe "Ready made s.r.o." môže byť v určitých prípadoch príjemcom osobných 

údajov spoločnosť Corlonez legal s.r.o., so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava 

– mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 064 928, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.  124561/B, zastúpená konateľom, 

Mgr. Martinom Lazarčíkom, s ktorou má dodávateľ uzatvorenú Dohodu spoločných 

prevádzkovateľov zo dňa 01.11.2018. Táto dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú 

a jej predmetom je určenie práv a povinnosti spoločných prevádzkovateľov a určenie 

zodpovednosti každej zmluvnej strany za spoločné spracúvanie osobných údajov na 

dohodnutý účel. Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie predaja 

obchodného podielu medzi objednávateľom ako osobou, ktorá má záujem kúpiť 

obchodný podiel v určitej obchodnej spoločnosti (ďalej len „nadobúdateľ obchodného 

podielu“) a medzi osobou, ktorá má záujem v tejto obchodnej spoločnosti svoj 

obchodný podiel predať (ďalej len „prevodca obchodného podielu“). Spoločnosť 

Corlonez legal s.r.o. pritom pôsobí ako sprostredkovateľ predaja obchodného podielu 

na strane prevodcu obchodného podielu a dodávateľ pôsobí ako sprostredkovateľ 

predaja obchodného podielu na strane nadobúdateľa obchodného podielu. Účelom 

spracúvania osobných údajov sú tiež evidenčné účely, účely poštového styku 

(oprávnený záujem spoločných prevádzkovateľov) a tiež plnenie si zákonných 

povinností.  

 

Záväzok mlčanlivosti 

 

19. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch objednávateľa  

a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo 

inak. Dodávateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služby, 

s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby. 

 

Udelenie súhlasu 

 

20. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami  

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednaním služby, resp. 

doručením vyplneného objednávkového formuláru, alebo e-mailu dodávateľovi, 

v ktorom objednávateľ jasne a zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie 

služby, pričom v ňom uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje ako aj 

samotným používaním web stránky dodávateľa www.albertova.eu, súhlasíte s 

pravidlami ochrany osobných údajov dodávateľa. Objednávateľ zároveň 
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potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich 

spracúvaním, to znamená s ich získavaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, 

štruktúrovaním, uchovávaním, zmenou, vyhľadávaním, prehliadaním, využívaním, 

poskytovaním prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovaním alebo 

kombinovaním, obmedzením a vymazaním. Objednávateľ súhlasí so sprístupňovaním 

a poskytovaním osobných údajov štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu 

ustanovenom právnymi predpismi. Prejav súhlasu je dobrovoľný a objednávateľ ho 

môže kedykoľvek slobodne odvolať a to písomne listom alebo e-mailom 

adresovaným dodávateľovi. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky. 

 

21. V prípade spokojnosti objednávateľa s poskytnutím služby objednávateľ súhlasí  

s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo mena a priezviska a príp. aj  

názvu obce, v ktorej má sídlo, na web stránke www.albertova.eu medzi referenciami 

dodávateľa. Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-

mailu na adresu pravnik@albertova.eu . 

 

22. Pri službách „Založenie s.r.o.“, pri určitých druhoch služby „Zmena s.r.o.“ (napr. ak 

dochádza k prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, či k 

zvýšeniu alebo zníženiu jej základného imania), pri službách „Ready made s.r.o.“, 

„Registrácia k DPH", alebo "Zápis konečného užívateľa výhod do OR", resp.  pri 

iných službách zverejnených na web stránkach www.albertova.eu, pri ktorých je 

potrebné alebo vhodné vykonať starostlivosť podľa Druhej časti zákona 297/2008, 

objednávateľ berie na vedomie, že v súlade s § 19 ods. 1 zákona 297/2008 je 

dodávateľ oprávnený aj bez súhlasu objednávateľa, resp. iných dotknutých osôb 

zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné 

údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona 

297/2008 (napr. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo 

nebolo pridelené, adresa  trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh 

a číslo dokladu totožnosti, a pod.); pritom je oprávnený získavať osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a 

ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 

ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona 297/2008. 

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

23. Orgánom štátnej správy, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných 

údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými 

mailto:pravnik@albertova.eu
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orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

Telefón: 02/ 323 13 214  

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk 

 

 

 

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných 

podmienok dodávateľa zo dňa 15.01.2019, pričom cieľom tohto dokumentu je 

zabezpečiť rýchli prístup k informáciám o ochrane Vašich osobných údajov.  

 

 

Na Banke dňa 15.01.2019           JUDr. Monika Albertová, s.r.o.;  

Prevádzkovateľ www.albertova.eu 
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https://www.dataprotection.gov.sk/
https://www.dataprotection.gov.sk/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/
http://www.albertova.eu/

